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Tid: 16.11.2016 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
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Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
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• Informasjon om LVK v/leder Torfinn Opheim 
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167/16 Godkjenning av møtebok  
168/16 Delegerte saker i perioden  
169/16 Referatsaker i perioden  
170/16 Økonomimelding 2/2016  
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172/16 Rullering av samhandlingsplan for oppvekst i Fauske 2014 - 
2019. 

 

173/16 Fauske Parkering  
174/16 Utvidet garanti Fauske Parkering 2016  
175/16 Høring: endring av politiets lokale organisering i Nordland  
176/16 Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk  
177/16 Innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen  
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omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

179/16 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 16. november 
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Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
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Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 29.09.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 144/16 – 166/16 

Møte nr: 10/2016 Til kl. 18:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Brekke, Siv Anita Johnsen AP 
Dybwad, Hilde Johanne AP 
Johnsen, Andreas Vestvann AP 
Nymo, Steinar AP 
Eilertsen, Kjell FL 
Hagen, Sverre FL 
Larsen, Kathrine Moan FL 
Olsen, Gro Anita FL 
Rugås, Gry Janne FL 
Rugås, Karin FL 
Salemonsen, Linda Wangen FL 
Steinbakk, Nils-Christian FL 
Stene, Jørn FL 
Sørbotten, Kjetil FL 
Lindstrøm, Leif Johan FRP 
Svendsen, Kenneth FRP 
Tverå, Liv-Marit FRP 
Borge, Ronny H 
Setså, Kristin H 
Kyed, Jens Bertel KRF 
Godding, Anne Helene R 
Skotåm, Per-Gunnar Kung R 
Orvin, Ole Tobias SV 
Bådsvik, Svein Roger V 
 
Varamedlemmer Parti 
Jacobsen, Valter AP 
Sakariassen, Marianne FL 
Setså, Vegard FL 
Tollånes, Ari Christian H 
 
Andre: 
Alterskjær, Ingrid K. 
Amundsen, Kristian 
Borøy, Atle 
Evenstrøm, Inger-Lise 
Hagalinsdottir, Gudrun 
Horsdal, Odd Arve 
Johnsen, Berit Vestvann 
Johnsplass, Nils-Are 
Mikkelsen, Geir 
Pedersen, Gull H. 
Rørvik, Stein Ole 
Sørdahl, Kariann Skar 
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Valla, Terje 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og dokumentene 
var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen leder møtet. 

Per Helge Nygård overleverte underskifter i forbindelse med nedleggelse av Havnegården 
legekontor. 

Lensmann Robin Johnsen orienterte om nærpolitireformen. 

Det var ingen merknader til innkallingen. Rådmannen beklaget de tekniske problemene. 

Merknader til dagsorden: 

 De grunngitte spørsmålene behandles til slutt før sakene unntatt offentlighet 

 Sak 161/16 og 162/16 behandles etter sak 148/16 

 Kristin Setså (H): Ber om at sak 159/16 behandles før sak 147/16 

 Jens B. Kyed (KRF): Etterlyser anke ang. Sagatun 
Gjør oppmerksom på inhabilitetet i sak 154/16 og 155/16 

 Hilde Dybwad (AP): Stiller spørsmål om inhabilitetet i sak 158/16. Sitter i styre for 
Veipakke Salten 

 Siv Anita J. Brekke (AP): Ønsker å stille spørsmål til slutt ang. allaktivitetshus, sosial 
dumping og Sagatun. 

·  
Ordfører svarte: 

· Jens B. Kyed: Anke fra helse- og omsorgsutvalget kommer i neste formannskapsmøte 
· Kristin Setså: Sak 159/16 tas før sak 147/16 

 
Dagorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
 
Ordfører vil berømme og takke avdeling Park/idrett for flotte arbeid i sommer. 
 
Ordfører orienterte om prosjekt med Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune angående 
verning av noen områder i Sulitjelma. 
 
Ronny Borge (H) innvilget permisjon fra sak 153/16. 
Kjetil Sørbotten (FL) innvilget permisjon fra sak 153/16. Marianne Sakariassen (FL) tiltrådte. 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte følgende spørsmål: 
1. Sosial dumping var opp i kommunestyret den 27.08.15 i sak 67/15 . Hvordan er dette fulgt 

opp? 
2. Ber ordfører redegjøre for om Fauskebygg mottok mer enn kr. 250.000. 
3. Frafaller spørsmål om Sagatun da det kommer en anke til neste formannskapsmøte 

 
Ordfører svarte: 
Spørsmål 1: Besvares i neste kommunestyremøte. 
Spørsmål 2: Fauskebygg godtok beløp på kr. 250.000. 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) innvilget permisjon fra sak 163/16. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 17.10.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
144/16 Godkjenning av møtebok  

145/16 Delegerte saker i perioden  

146/16 Referatsaker i perioden  

147/16 Reforhandlinger av fastlegeavtalene  

148/16 Evaluering av Eiaveienprosjektet og utredning av plassering  

149/16 Områderegulering for Sulitjelma gruver - Ny behandling  

150/16 Detaljregulering E6 Finneidstraumen bru  

151/16 Trafikksikkerhetsplanen - Prolongering  

152/16 Valnesfjord flerbrukshall – Godkjenning av anlegget som del 
av kommunal plan for idrett og friluftsliv 

 

153/16 Tilstandsrapport grunnskole 2015  

154/16 Felles strategi for samarbeid og eierstyring - 3. gangs 
behandling 

 

155/16 Saltenstrategier 2016-2020  

156/16 Høringsuttalelse - Ny kommunelov  

157/16 Rullering av Lønnspolitisk plan  

158/16 Særutskrift fra kontrollutvalget sak 28/16  - Plan for 
selskapskontroll 2016-2019 

 

159/16 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 29. september 
2016 - Nedleggelse av legekontor 

 

160/16 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 29. september 
2016 - Angående SKS 

 

161/16 Gjenåpning av basseng Sulitjelma skole  

162/16 Rehabilitering og utbedringsarbeid på gamle Rådhus  

163/16 Barnehage Sulitjelma inklusiv uteområde skole og 
barnehage 

Unntatt 
offentlighet 

164/16 Anbud Valnesfjord Skole og Flerbrukshall Unntatt 
offentlighet 

166/16 Grunngitt spørsmål kommunestyremøtet 29.09.2016 - 
Utvidelse av SKS-styret 

 

165/16 Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 29. september 
2016 - Flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret 
(GIL) til Reitan 
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144/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 9/2016 godkjennes. 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 144/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 9/2016 godkjennes. 

 

 

 
 
145/16: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 145/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 
 
146/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
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Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 146/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 

 

 
 
147/16: Reforhandlinger av fastlegeavtalene 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik som 

skissert i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per legehjemmel. 
2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering 

mellom lokalt og sentralt avtaleverk. 
3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for begge 

legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 775 000. 
4. Steinar Kristensen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår.  

 
 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 22.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik som skissert 
i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per legehjemmel.  

2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering mellom 
lokalt og sentralt avtaleverk.  

3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for begge 
legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 775 000. 

4. Steinar Kristiansen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår. 

 
 
Eldrerådet 19.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling tas til orientering. 

 
ELD- 029/16 Vedtak: 
Tatt til orientering: 
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1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik som 
skissert i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per legehjemmel. 

2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering 
mellom lokalt og sentralt avtaleverk. 

3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for begge 
legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 775 000. 

4. Steinar Kristensen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår.  

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannen endret rådmannens forslag til innstilling pkt. 4: 

Steinar Kristiansen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår.  

Rådmannen forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. 

 

 
HEOM- 038/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik som skissert 
i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per legehjemmel.  

2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering mellom 
lokalt og sentralt avtaleverk.  

3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for begge 
legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 775 000. 

4. Steinar Kristiansen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår. 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Nils-Are Johnsplass orienterte. 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 
Kommunestyret ber rådmannen ta opp forhandlinger med Havnegården legesenter med sikte 
på at begge legesentrene videreføres. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble vedtatt med 19 mot 8 stemmer. 

FRPs forslag ble forkastet med 22 mot 5 stemmer. 

 
KOM- 147/16 Vedtak: 
Vedtak: 
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1. Fauske kommune inngår nye fastlegeavtaler med de private fastlegene slik som skissert 
i saken. Dvs en reduksjon på 100 000 kr i lokalt driftstilskudd per legehjemmel.  

2. Avtalene reforhandles om fem år med siktemål om en ytterligere harmonisering mellom 
lokalt og sentralt avtaleverk.  

3. Fauske kommune utløser goodwill og elektronisk tilgang til pasientjournaler for begge 
legehjemlene ved Havnegården legekontor AS for til sammen kr 775 000. 

4. Steinar Kristiansen tilbys en kommunal fastlegestilling på ordinære vilkår. 

 
 
148/16: Evaluering av Eiaveienprosjektet og utredning av plassering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og dagsentertilbud 

for personer med demens skal planlegges på tomten i Eiaveien som er regulert til 
dette formålet. 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av botilbud for 
personer med demens. Midlene skal dekke intern prosjektorganisering, anskaffelse 
av prosjektledelse, og prosjekteringsteam som skal sørge for utlysning av 
totalentreprise. 

3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-2020. 

 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Helse- og omsorgsutvalg - 22.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og dagsentertilbud for 
personer med demens skal planlegges på tomten i Eiaveien som er regulert til dette 
formålet. 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av botilbud for 
personer med demens. Midlene skal dekke intern prosjektorganisering, anskaffelse av 
prosjektledelse, og prosjekteringsteam som skal sørge for utlysning av totalentreprise.  

3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-2020. 

 
 
Eldrerådet 19.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
ELD- 030/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og dagsentertilbud 
for personer med demens skal planlegges på tomten i Eiaveien som er regulert til 
dette formålet. 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av botilbud for 
personer med demens. Midlene skal dekke intern prosjektorganisering, anskaffelse 
av prosjektledelse, og prosjekteringsteam som skal sørge for utlysning av 
totalentreprise. 
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3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-2020. 

 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 22.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 039/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og dagsentertilbud for 
personer med demens skal planlegges på tomten i Eiaveien som er regulert til dette 
formålet. 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av botilbud for 
personer med demens. Midlene skal dekke intern prosjektorganisering, anskaffelse av 
prosjektledelse, og prosjekteringsteam som skal sørge for utlysning av totalentreprise.  

3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-2020. 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes i påvente av evalueringen av helse- og omsorgsplanen. 

AP's utsettelsesforslag ble forkastet med 21 mot 6 stemmer. 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 
Tillegg til punkt 1: 
Det videre arbeid med etablering av institusjon, omsorgsboliger og dagsenter for personer med 
demens skal planlegges i området ved helsetunet, som er regulert til dette formålet. 

Prosjektet ses i sammenheng med at de planlagte omsorgsboligene i Buen blir realisert. 
 

H's tilleggsforslag ble forkastet med 17 mot 10 stemmer. 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 148/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Det videre arbeidet med etablering av institusjon, omsorgsboliger og dagsentertilbud for 
personer med demens skal planlegges på tomten i Eiaveien som er regulert til dette 
formålet. 

2. Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekteringsmidler for nyetablering av botilbud for 
personer med demens. Midlene skal dekke intern prosjektorganisering, anskaffelse av 
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prosjektledelse, og prosjekteringsteam som skal sørge for utlysning av totalentreprise.  

3. Det innarbeides en investeringsramme på prosjektet i økonomiplan 2018-2020. 

 
 
149/16: Områderegulering for Sulitjelma gruver - Ny behandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sulitjelma gruver.  
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 3 – FELLES BESTEMMELSER – 
pkt 3.1, andre avsnitt: Detaljreguleringen skal avklare følgende forhold: eventuell flytting 
av vegtrasé ut i området med signaturen o_SVT, geometrisk riktig utformede kryss iht. 
vegnormalene mot FV 830 ved industriområdene, frisiktlinjer, trafikksikkerhetstiltak, 
parkering, manøvreringsareal, byggegrenser, byggehøyder, utnyttingsgrad, randsoner 
langs vassdrag, kulturminner, deponi, etc. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 9 – BESTEMMELSESOMRÅDER 
– pkt 9.1: Innenfor område med signatur #1 kan det vurderes deponering av 
avgangsmasser. Avklares via egen utslippstillatelse og detaljregulering. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 – 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.1: Vegrelaterte tiltak som foreslås gjennom 
detaljreguleringen, må være ferdig utbygd før bygge- og anleggsarbeider og gruvedrift 
igangsettes. Byggeplaner for fylkesvegtiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10- 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.2: I forbindelse med detaljplanlegging for tiltak 
på veg, og spesielt der vegen er foreslått sideforskjøvet mot Langvannet, må det gjøres 
geotekniske undersøkelser og rapporteres til Statens vegvesen, som skal godkjenne 
geotekniske løsninger, før arbeid med ombygging kan igangsettes.  
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 06.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sulitjelma gruver.  
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 3 – FELLES BESTEMMELSER – 
pkt 3.1, andre avsnitt: Detaljreguleringen skal avklare følgende forhold: eventuell flytting 
av vegtrasé ut i området med signaturen o_SVT, geometrisk riktig utformede kryss iht. 
vegnormalene mot FV 830 ved industriområdene, frisiktlinjer, trafikksikkerhetstiltak, 
parkering, manøvreringsareal, byggegrenser, byggehøyder, utnyttingsgrad, randsoner 
langs vassdrag, kulturminner, deponi, etc. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 9 – BESTEMMELSESOMRÅDER 
– pkt 9.1: Innenfor område med signatur #1 kan det vurderes deponering av 
avgangsmasser. Avklares via egen utslippstillatelse og detaljregulering. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 – 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.1: Vegrelaterte tiltak som foreslås gjennom 
detaljreguleringen, må være ferdig utbygd før bygge- og anleggsarbeider og gruvedrift 
igangsettes. Byggeplaner for fylkesvegtiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10- 
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.2: I forbindelse med detaljplanlegging for tiltak 
på veg, og spesielt der vegen er foreslått sideforskjøvet mot Langvannet, må det gjøres 
geotekniske undersøkelser og rapporteres til Statens vegvesen, som skal godkjenne 
geotekniske løsninger, før arbeid med ombygging kan igangsettes.  
 

 

 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 06.09.2016: 
 
Behandling: 
Håvar Olsen (R) foreslo: 

Pkt. 1 
Reguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma sendes tilbake for å utrede vesentlige viktige 
temaer i planen. 
Vesentlige avklaringer forbundet med oppstart av ny gruvedrift er foreslått utsatt til 
detaljregulering og tillatelser, noe som er uheldig med tanke på å opplyse saken for å sikre økt 
forutsigbarhet for involverte parter i saken og som flere høringsinstanser har kommet med 
innspill på. 
Det foreliggende kunnskapsgrunnlaget vurderes som mangelfullt og følgende temaer må det 
redegjøres for i planforslaget før planen tas opp til endelig behandling. 

Pkt. 2 
Temaer som må utredes. 
A. Hvordan gjenomførte miljøtiltak og den anbefalte til nye tiltak som nå foreligger som i varetas 
av virksomheten i gruva. 
B. Redegjøre for miljøkonsekvensene med valgt deponi alternativ, derunder fremtidige 
miljøkonsekvenser i henhold til vannforskriften og Tiltaksplan for alt vann samt 
Naturmangfoldloven. 
C. De foreslåtte detaljreguleringer skal være en del av reguleringsplanen for å få en samlet 
fremtidig bærekraftig reguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma 
D. De forutsettes at NGI rapport 17-12-2016 behandles forut eller senest samtidig med 
reguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitijelma. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for Rs forslag. 

 
PLUT- 082/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sulitjelma gruver.  
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 3 – FELLES BESTEMMELSER – 
pkt 3.1, andre avsnitt: Detaljreguleringen skal avklare følgende forhold: eventuell flytting 
av vegtrasé ut i området med signaturen o_SVT, geometrisk riktig utformede kryss iht. 
vegnormalene mot FV 830 ved industriområdene, frisiktlinjer, trafikksikkerhetstiltak, 
parkering, manøvreringsareal, byggegrenser, byggehøyder, utnyttingsgrad, randsoner 
langs vassdrag, kulturminner, deponi, etc. 
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Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 9 – BESTEMMELSESOMRÅDER 
– pkt 9.1: Innenfor område med signatur #1 kan det vurderes deponering av 
avgangsmasser. Avklares via egen utslippstillatelse og detaljregulering. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 – 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.1: Vegrelaterte tiltak som foreslås gjennom 
detaljreguleringen, må være ferdig utbygd før bygge- og anleggsarbeider og gruvedrift 
igangsettes. Byggeplaner for fylkesvegtiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10- 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.2: I forbindelse med detaljplanlegging for tiltak 
på veg, og spesielt der vegen er foreslått sideforskjøvet mot Langvannet, må det gjøres 
geotekniske undersøkelser og rapporteres til Statens vegvesen, som skal godkjenne 
geotekniske løsninger, før arbeid med ombygging kan igangsettes.  
 

 

 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo: 
Pkt. 1 
Reguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma sendes tilbake for å utrede vesentlige viktige 
temaer i planen. 
Vesentlige avklaringer forbundet med oppstart av ny gruvedrift er foreslått utsatt til 
detaljregulering og tillatelser, noe som er uheldig med tanke på å opplyse saken for å sikre økt 
forutsigbarhet for involverte parter i saken og som flere høringsinstanser har kommet med 
innspill på. 
Det foreliggende kunnskapsgrunnlaget vurderes som mangelfullt og følgende temaer må det 
redegjøres for i planforslaget før planen tas opp til endelig behandling. 

Pkt. 2 
Temaer som må utredes. 
A. Hvordan gjenomførte miljøtiltak og den anbefalte til nye tiltak som nå foreligger som i varetas 
av virksomheten i gruva. 
B. Redegjøre for miljøkonsekvensene med valgt deponi alternativ, derunder fremtidige 
miljøkonsekvenser i henhold til vannforskriften og Tiltaksplan for alt vann samt 
Naturmangfoldloven. 
C. De foreslåtte detaljreguleringer skal være en del av reguleringsplanen for å få en samlet 
fremtidig bærekraftig reguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitjelma 
D. De forutsettes at NGI rapport 17-12-2016 behandles forut eller senest samtidig med 
reguleringsplan for ny gruvedrift i Sulitijelma. 
 

Plan- og utvikingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25  mot 2 stemmer avgitt for R's forslag. 
 

 
KOM- 149/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner 
Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Sulitjelma gruver.  
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Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 3 – FELLES BESTEMMELSER – 
pkt 3.1, andre avsnitt: Detaljreguleringen skal avklare følgende forhold: eventuell flytting 
av vegtrasé ut i området med signaturen o_SVT, geometrisk riktig utformede kryss iht. 
vegnormalene mot FV 830 ved industriområdene, frisiktlinjer, trafikksikkerhetstiltak, 
parkering, manøvreringsareal, byggegrenser, byggehøyder, utnyttingsgrad, randsoner 
langs vassdrag, kulturminner, deponi, etc. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 9 – BESTEMMELSESOMRÅDER 
– pkt 9.1: Innenfor område med signatur #1 kan det vurderes deponering av 
avgangsmasser. Avklares via egen utslippstillatelse og detaljregulering. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10 – 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.1: Vegrelaterte tiltak som foreslås gjennom 
detaljreguleringen, må være ferdig utbygd før bygge- og anleggsarbeider og gruvedrift 
igangsettes. Byggeplaner for fylkesvegtiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 
 
Følgende ordlyd tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 10- 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER – pkt 10.2: I forbindelse med detaljplanlegging for tiltak 
på veg, og spesielt der vegen er foreslått sideforskjøvet mot Langvannet, må det gjøres 
geotekniske undersøkelser og rapporteres til Statens vegvesen, som skal godkjenne 
geotekniske løsninger, før arbeid med ombygging kan igangsettes.  
 

 

 
 
150/16: Detaljregulering E6 Finneidstraumen bru 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, opprettholdes 
vedtak i kommunestyret den 23.06.2016, sak 140/16. 
 
Klage fra Janne og Gøran Håkonsen oversendes Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 06.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, opprettholdes 
vedtak i kommunestyret den 23.06.2016, sak 140/16. 
 
Klage fra Janne og Gøran Håkonsen oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 06.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 083/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, opprettholdes 
vedtak i kommunestyret den 23.06.2016, sak 140/16. 
 
Klage fra Janne og Gøran Håkonsen oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 150/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, opprettholdes 
vedtak i kommunestyret den 23.06.2016, sak 140/16. 
 
Klage fra Janne og Gøran Håkonsen oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 
 
151/16: Trafikksikkerhetsplanen - Prolongering 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 prolongeres for å gjelde for år 
2017.  
 
Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres våren 2017. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 06.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 prolongeres for å gjelde for år 
2017.  
 
Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres våren 2017. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 06.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalget ber om en status om trafikksikkerhetssituasjonen og trygg skolevei i 
neste møte. 

 
PLUT- 086/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 prolongeres for å gjelde for år 
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2017.  
 
Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres våren 2017. 
 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 151/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommunes Trafikksikkerhetsplan 2012 – 2016 prolongeres for å gjelde for år 
2017.  
 
Handlingsprogrammet for fysiske tiltak rulleres våren 2017. 
 

 
 
152/16: Valnesfjord flerbrukshall – Godkjenning av anlegget som del av kommunal plan 
for idrett og friluftsliv 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar med at vedtatte at planer for bygging av Valnesfjord flerbrukshall ta 
inn som del av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og at prosjektet føres opp 
på prioritert handlingsplan for perioden 2015 – 2018 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 20.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar med at vedtatte at planer for bygging av Valnesfjord flerbrukshall ta 
inn som del av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og at prosjektet føres opp på 
prioritert handlingsplan for perioden 2015 – 2018. 

 

 
 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
FOR- 124/16 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar med at vedtatte at planer for bygging av Valnesfjord flerbrukshall ta 
inn som del av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og at prosjektet føres opp på 
prioritert handlingsplan for perioden 2015 – 2018. 

 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstillling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 152/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar med at vedtatte at planer for bygging av Valnesfjord flerbrukshall ta 
inn som del av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv og at prosjektet føres opp på 
prioritert handlingsplan for perioden 2015 – 2018. 

 

 
 
153/16: Tilstandsrapport grunnskole 2015 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Tilstandsrapport for grunnskole 2015 tas til orientering. 
 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende tilleggsforslag: 
2.  Kommunestyret mener det er viktig å utvikle en strategiplan for Fauskeskolene og ber 
rådmannen utarbeide en slik. 

Rådmannens forslag til vedtak og FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 153/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Tilstandsrapport for grunnskole 2015 tas til orientering. 

2.  Kommunestyret mener det er viktig å utvikle en strategiplan for Fauskeskolene og ber 
rådmannen utarbeide en slik. 
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154/16: Felles strategi for samarbeid og eierstyring - 3. gangs behandling 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som er foreslått 
fra Regionrådet, med ikrafttredelse fra 1.1.2017. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 20.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som er foreslått fra 
Regionrådet, med ikrafttredelse fra 1.1.2017. 

 

 
 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 
FOR- 119/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som er foreslått fra 
Regionrådet, med ikrafttredelse fra 1.1.2017. 

 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Kyed ble enstemmig erklært habil. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
KOM- 154/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som er foreslått fra 
Regionrådet, med ikrafttredelse fra 1.1.2017. 



Side 18 
 

 

 

 
 
155/16: Saltenstrategier 2016-2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2016-2020» med 
slagordet «Kraftfulle Salten» og omtalte visjon, verdier, hovedmål, delmål og 
fokusområder. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 20.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2016-2020» med 
slagordet «Kraftfulle Salten» og omtalte visjon, verdier, hovedmål, delmål og 
fokusområder. 
 

 

 
 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 120/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2016-2020» med 
slagordet «Kraftfulle Salten» og omtalte visjon, verdier, hovedmål, delmål og 
fokusområder. 
 

 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Jens B. Kyed (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. 
Kyed ble enstemmig erklært habil. 

Svein Roger Bådsvik (V) foreslo: 
For å synliggjøre tanken om framtidig jernbane kan dette flettes inn i punkt 1.1 Salten mot 2030 
- et ønsket framtidsbilde, i siste avsnitt: 
Ny infraastruktur forsterker natulige bo- og arbeidssregioner i Salten, blant annet ved det er 
gjort betydelige oppgraderinger langs veg, sjø og jernbane. I hele regionen ser man fram til 
åpningen av ny jernbane fra Fauske til Narvik som vil avlaste veiene for den økte 
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godstransporten. Den raske forbindelsen til dobbeltspor på Ofotbanen gir nye ringvirkninger for 
næringsliv i Nordland. Etter 70 år byggestopp for jernbane har nye beregninger vist at dette er 
et svært samfunnsnyttig prosjekt og arbeidet med bygging er i gang. Det er utviklet førerløse 
transportløsninger i deler av regionen. I tillegg er den digitale infrastrukturen videreutviklet med 
full fiber- og bredbåndsdekning i hele Salten, noe som bidrar til gode og attraktive bo- og 
arbeidssteder i hele regionen. 

Formannskapets innstilling med Vs forslag ble vedtatt med 19 mot 7 stemmer avgitt for 
formannskapets innstilling. 

 

 
KOM- 155/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte utkast til «Saltenstrategier 2016-2020» med 
slagordet «Kraftfulle Salten» og omtalte visjon, verdier, hovedmål, delmål og 
fokusområder med følgende endring: 
 
For å synliggjøre tanken om framtidig jernbane kan dette flettes inn i punkt 1.1 Salten mot 
2030 - et ønsket framtidsbilde, i siste avsnitt: 
Ny infraastruktur forsterker natulige bo- og arbeidssregioner i Salten, blant annet ved det 
er gjort betydelige oppgraderinger langs veg, sjø og jernbane. I hele regionen ser man 
fram til åpningen av ny jernbane fra Fauske til Narvik som vil avlaste veiene for den økte 
godstransporten. Den raske forbindelsen til dobbeltspor på Ofotbanen gir nye 
ringvirkninger for næringsliv i Nordland. Etter 70 år byggestopp for jernbane har nye 
beregninger vist at dette er et svært samfunnsnyttig prosjekt og arbeidet med bygging er i 
gang. Det er utviklet førerløse transportløsninger i deler av regionen. I tillegg er den 
digitale infrastrukturen videreutviklet med full fiber- og bredbåndsdekning i hele Salten, 
noe som bidrar til gode og attraktive bo- og arbeidssteder i hele regionen. 

 

 
 
156/16: Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
 
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny kommunelov fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske kommunestyre avgir følgende 
høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov ut fra kapittelinndelingen i 
utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, og at 
kommunenes status som bærende element innen offentlig tjenesteproduksjon slås 
fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til fordel for detaljert statlig styring 
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gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn for kommunens virksomhet. Fauske 
kommune støtter KS forslag til formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk 
handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å utvide 
kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som utfører oppgaver 
på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør videreføres, 
kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å opprette 
utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i forhold til den 
enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens §10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For å 
bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i kommunestyret som 
fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På samme måte er vi positive til den 
foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor det lovfestes at 
rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for 
administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi mener at tittelen 
rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en kommune, nemlig det å 
være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være administrativ leder. 
Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av en 
institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet innebærer. 
Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså utvannet begrep 
som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne understreke stillingens 
særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer at det allerede er en utstrakt 
bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe som vil medføre en utvanning av 
øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre tittelen 
ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres til 
kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter vår 
vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for eksempel 
fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke er noen 
vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
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Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap". Tvert 
imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring ikke bør gjøres. Dette fordi 
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta 
navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn med fordel også kunne anvendes hva 
gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med valgfrihet 
bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og presisere 
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, 
rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til å gjøre regelverket enklere 
tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som eksempelvis 
bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og aksjeloven. Dette 
bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør som aksjeeiere ha større 
frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget åpner for, og kommuner bør 
kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller annen folkevalgt, også i en 
annen kommune. Dette i samsvar med aksjelovens ordinære regler, og også sett i 
lys av lovens intensjon om økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som kommunen 
eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva som menes med 
vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder privatrettslige avgjørelser som 
kommunen treffer. Dette bør etter Fauske kommune sin vurdering presiseres i det 
videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre punktum 
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate 
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebære en innskrenkning av 
kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne selskaper eller til andre 
rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er sammen med andre 
kommuner eller private. En slik innskrenkning innebærer både en begrensning av 
kommunens frihet og den begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. 
Fauske kommune støtter ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er 
behov for en slik innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har drøftet 
hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett 
konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i avtaleloven ikke får 
anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. Fauske kommune vil 
anbefale at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette 
innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk enighet 
over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget om å skjerpe 
kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
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Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene 
selv som foreslått i revidert §10. 
 
 
Kapittel 11: Kommunale foretak 
Fauske kommune støtter forslaget til ny § 9-5 andre ledd som ikke gir anledning for 
medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret å være medlemmer av styret i 
kommunale foretak. Det er prinsipielt viktig å sikre at medlemmer av kommunestyret 
ikke er inhabile i å behandle saker fra kommunale foretak. Dette sikrer en habil og 
uavhengig folkevalgt kontroll av foretakene uten rollekonflikt. 
 
Fauske kommune foreslår at tilsvarende valgbarhetsbegrensning for 
kommunestyrets medlemmer også bør vurderes å omfatte styre og 
bedriftsforsamling for aksjeselskaper der kommunen har eierinteresser. 
 
Kapittel 12: Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv. 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunestyret skal kunne suspendere og 
frata ordfører vervet på visse vilkår og med de flertallskrav som forslaget legger til 
grunn. 
 
Kapittel 13: Valg av medlemmer til folkevalgte organer 
Fauske kommune støtter forslaget om at krav til kjønnsbalanse også skal gjelde for 
folkevalgte organer. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er 
regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med minst 50 % stilling 
gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en lovfestet 
rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes muligheter til å 
utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av taushetsplikten 
om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger underlagt taushetsplikt blir 
spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre forvirring om 
de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring av 
ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at det ikke er 
hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I tillegg er det ikke 
klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for folkevalgte til å spre 
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taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i 
forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle bestemmelser om 
taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i samsvar 
med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og effektive møter for de 
som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også positive til de foreslåtte 
reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke møter med 
kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil kunne være tilfeller 
hvor det å informere om et konkret møte mellom kommunen og en advokat om et 
oppgitt tema kan være uheldig for kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som 
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt adgangen til 
ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. Hensynet til den 
enkelte arbeidstakers personvern – i praksis rådmannen/kommunedirektøren, og 
adgangen til å løse konflikter før de eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens 
ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal oppgavefellesskap 
i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer en innskrenkning i forhold 
til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til organisering. Fauske kommune 
ser ikke at det er behov for å endre reglene knyttet til representasjon i styret. Å 
lovfeste krav til representasjon vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for 
kommunene til selv å finne velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det skal 
fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. 
Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd 
og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre mistanke om 
kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik at 
den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom økonomiske 
handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk handlingsrom for fremtidige 
folkevalgte organer, uten at kravene til budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et 
lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap 
for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer også kommunale foretak. 
Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for folkevalgte å få et helhetlig bilde av 
kommunens risikobilde og totale handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at 
det ikke skal lovfestes krav om konsernregnskap. 
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c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte å se 
hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable løsninger 
innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil bidra 
til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført verdig av 
investeringer. Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra positivt til 
økonomisk handlefrihet for de kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for låneopptak for 
videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter utvalgets 
forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i 
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for 
alle bestemmelser i særlover. 
 
God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i sammenheng med 
muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontroll. Fauske kommune 
har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen 
styrkes, bør statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å 
bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et 
uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse 
som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale 
selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. Fauske 
kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre statlige 
tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn. 
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Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem 
som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det bør 
lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme fra et annet 
parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å praktisere, 
samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er uavhengig av flertallet i 
kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner som vil 
bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Fauske kommune 
antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen økonomisk handlefrihet og at 
forslagene som foreligger vil kunne få store konsekvenser for tjenestetilbudet i slike 
kommuner. 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 20.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
 
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny kommunelov fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske kommunestyre avgir følgende 
høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov ut fra kapittelinndelingen i 
utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, og at 
kommunenes status som bærende element innen offentlig tjenesteproduksjon slås 
fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til fordel for detaljert statlig styring 
gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn for kommunens virksomhet. Fauske 
kommune støtter KS forslag til formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk 
handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å utvide 
kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som utfører oppgaver 
på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør videreføres, 
kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
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Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å opprette 
utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i forhold til den 
enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens §10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For å 
bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i kommunestyret som 
fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På samme måte er vi positive til den 
foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor det lovfestes at 
rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for 
administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi mener at tittelen 
rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en kommune, nemlig det å 
være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være administrativ leder. 
Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av en 
institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet innebærer. 
Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså utvannet begrep 
som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne understreke stillingens 
særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer at det allerede er en utstrakt 
bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe som vil medføre en utvanning av 
øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre tittelen 
ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres til 
kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter vår 
vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for eksempel 
fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke er noen 
vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap". Tvert 
imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring ikke bør gjøres. Dette fordi 
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta 
navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn med fordel også kunne anvendes hva 
gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med valgfrihet 
bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og presisere 
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, 
rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til å gjøre regelverket enklere 
tilgjengelig og forståelig. 
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Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som eksempelvis 
bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og aksjeloven. Dette 
bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør som aksjeeiere ha større 
frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget åpner for, og kommuner bør 
kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller annen folkevalgt, også i en 
annen kommune. Dette i samsvar med aksjelovens ordinære regler, og også sett i 
lys av lovens intensjon om økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som kommunen 
eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva som menes med 
vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder privatrettslige avgjørelser som 
kommunen treffer. Dette bør etter Fauske kommune sin vurdering presiseres i det 
videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre punktum 
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate 
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebære en innskrenkning av 
kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne selskaper eller til andre 
rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er sammen med andre 
kommuner eller private. En slik innskrenkning innebærer både en begrensning av 
kommunens frihet og den begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. 
Fauske kommune støtter ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er 
behov for en slik innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har drøftet 
hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett 
konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i avtaleloven ikke får 
anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. Fauske kommune vil 
anbefale at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette 
innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk enighet 
over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget om å skjerpe 
kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene 
selv som foreslått i revidert §10. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er 
regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med minst 50 % stilling 
gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en lovfestet 
rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes muligheter til å 
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utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av taushetsplikten 
om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger underlagt taushetsplikt blir 
spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre forvirring om 
de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring av 
ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at det ikke er 
hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I tillegg er det ikke 
klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for folkevalgte til å spre 
taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i 
forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle bestemmelser om 
taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i samsvar 
med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og effektive møter for de 
som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også positive til de foreslåtte 
reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke møter med 
kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil kunne være tilfeller 
hvor det å informere om et konkret møte mellom kommunen og en advokat om et 
oppgitt tema kan være uheldig for kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som 
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt adgangen til 
ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. Hensynet til den 
enkelte arbeidstakers personvern – i praksis rådmannen/kommunedirektøren, og 
adgangen til å løse konflikter før de eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens 
ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal oppgavefellesskap 
i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer en innskrenkning i forhold 
til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til organisering. Fauske kommune 
ser ikke at det er behov for å endre reglene knyttet til representasjon i styret. Å 
lovfeste krav til representasjon vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for 
kommunene til selv å finne velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det skal 
fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. 
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Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd 
og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre mistanke om 
kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik at 
den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom økonomiske 
handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk handlingsrom for fremtidige 
folkevalgte organer, uten at kravene til budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et 
lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap 
for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer også kommunale foretak. 
Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for folkevalgte å få et helhetlig bilde av 
kommunens risikobilde og totale handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at 
det ikke skal lovfestes krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte å se 
hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable løsninger 
innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil bidra 
til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført verdig av 
investeringer. Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra positivt til 
økonomisk handlefrihet for de kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for låneopptak for 
videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter utvalgets 
forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i 
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for 
alle bestemmelser i særlover. 
 



Side 30 
 

God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i sammenheng med 
muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontroll. Fauske kommune 
har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen 
styrkes, bør statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å 
bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et 
uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse 
som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale 
selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. Fauske 
kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre statlige 
tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem 
som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det bør 
lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme fra et annet 
parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å praktisere, 
samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er uavhengig av flertallet i 
kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner som vil 
bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Fauske kommune 
antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen økonomisk handlefrihet og at 
forslagene som foreligger vil kunne få store konsekvenser for tjenestetilbudet i slike 
kommuner. 

 
 
 
Partssammensatt utvalg 20.09.2016: 
 
Behandling: 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Kapittel 11, 12 og 13 tas ut av høringsframlegget. 

R sitt forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 014/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
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Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
 
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny kommunelov fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske kommunestyre avgir følgende 
høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov ut fra kapittelinndelingen i 
utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, og at 
kommunenes status som bærende element innen offentlig tjenesteproduksjon slås 
fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til fordel for detaljert statlig styring 
gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn for kommunens virksomhet. Fauske 
kommune støtter KS forslag til formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk 
handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å utvide 
kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som utfører oppgaver 
på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør videreføres, 
kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å opprette 
utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i forhold til den 
enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens §10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For å 
bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i kommunestyret som 
fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På samme måte er vi positive til den 
foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor det lovfestes at 
rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for 
administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi mener at tittelen 
rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en kommune, nemlig det å 
være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være administrativ leder. 
Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av en 
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institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet innebærer. 
Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså utvannet begrep 
som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne understreke stillingens 
særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer at det allerede er en utstrakt 
bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe som vil medføre en utvanning av 
øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre tittelen 
ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres til 
kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter vår 
vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for eksempel 
fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke er noen 
vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap". Tvert 
imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring ikke bør gjøres. Dette fordi 
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta 
navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn med fordel også kunne anvendes hva 
gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med valgfrihet 
bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og presisere 
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, 
rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til å gjøre regelverket enklere 
tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som eksempelvis 
bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og aksjeloven. Dette 
bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør som aksjeeiere ha større 
frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget åpner for, og kommuner bør 
kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller annen folkevalgt, også i en 
annen kommune. Dette i samsvar med aksjelovens ordinære regler, og også sett i 
lys av lovens intensjon om økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som kommunen 
eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva som menes med 
vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder privatrettslige avgjørelser som 
kommunen treffer. Dette bør etter Fauske kommune sin vurdering presiseres i det 
videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre punktum 
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate 
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebære en innskrenkning av 
kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne selskaper eller til andre 
rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er sammen med andre 
kommuner eller private. En slik innskrenkning innebærer både en begrensning av 
kommunens frihet og den begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. 
Fauske kommune støtter ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er 
behov for en slik innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
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hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har drøftet 
hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett 
konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i avtaleloven ikke får 
anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. Fauske kommune vil 
anbefale at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette 
innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk enighet 
over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget om å skjerpe 
kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene 
selv som foreslått i revidert §10. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er 
regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med minst 50 % stilling 
gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en lovfestet 
rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes muligheter til å 
utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av taushetsplikten 
om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger underlagt taushetsplikt blir 
spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre forvirring om 
de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring av 
ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at det ikke er 
hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I tillegg er det ikke 
klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for folkevalgte til å spre 
taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i 
forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle bestemmelser om 
taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye kommuneloven. 
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Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i samsvar 
med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og effektive møter for de 
som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også positive til de foreslåtte 
reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke møter med 
kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil kunne være tilfeller 
hvor det å informere om et konkret møte mellom kommunen og en advokat om et 
oppgitt tema kan være uheldig for kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som 
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt adgangen til 
ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. Hensynet til den 
enkelte arbeidstakers personvern – i praksis rådmannen/kommunedirektøren, og 
adgangen til å løse konflikter før de eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens 
ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal oppgavefellesskap 
i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer en innskrenkning i forhold 
til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til organisering. Fauske kommune 
ser ikke at det er behov for å endre reglene knyttet til representasjon i styret. Å 
lovfeste krav til representasjon vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for 
kommunene til selv å finne velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det skal 
fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. 
Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd 
og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre mistanke om 
kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik at 
den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom økonomiske 
handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk handlingsrom for fremtidige 
folkevalgte organer, uten at kravene til budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et 
lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap 
for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer også kommunale foretak. 
Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for folkevalgte å få et helhetlig bilde av 
kommunens risikobilde og totale handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at 
det ikke skal lovfestes krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte å se 
hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene støttes. 
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c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable løsninger 
innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil bidra 
til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført verdig av 
investeringer. Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra positivt til 
økonomisk handlefrihet for de kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for låneopptak for 
videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter utvalgets 
forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i 
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for 
alle bestemmelser i særlover. 
 
God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i sammenheng med 
muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontroll. Fauske kommune 
har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen 
styrkes, bør statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å 
bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et 
uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse 
som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale 
selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. Fauske 
kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre statlige 
tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
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Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem 
som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det bør 
lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme fra et annet 
parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å praktisere, 
samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er uavhengig av flertallet i 
kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner som vil 
bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Fauske kommune 
antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen økonomisk handlefrihet og at 
forslagene som foreligger vil kunne få store konsekvenser for tjenestetilbudet i slike 
kommuner. 

 
 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Partssamnensatt utvalg sin innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for H sitt forslag. 

 
FOR- 121/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
 
NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny kommunelov fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske kommunestyre avgir følgende 
høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov ut fra kapittelinndelingen i 
utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, og at 
kommunenes status som bærende element innen offentlig tjenesteproduksjon slås 
fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til fordel for detaljert statlig styring 
gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn for kommunens virksomhet. Fauske 
kommune støtter KS forslag til formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk 
handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å utvide 
kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som utfører oppgaver 
på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet.  
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Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør videreføres, 
kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å opprette 
utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i forhold til den 
enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens §10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For å 
bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i kommunestyret som 
fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På samme måte er vi positive til den 
foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor det lovfestes at 
rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for 
administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi mener at tittelen 
rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en kommune, nemlig det å 
være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være administrativ leder. 
Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av en 
institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet innebærer. 
Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså utvannet begrep 
som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne understreke stillingens 
særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer at det allerede er en utstrakt 
bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe som vil medføre en utvanning av 
øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre tittelen 
ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres til 
kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter vår 
vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for eksempel 
fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke er noen 
vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap". Tvert 
imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring ikke bør gjøres. Dette fordi 
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta 
navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn med fordel også kunne anvendes hva 
gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med valgfrihet 
bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og presisere 
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, 
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rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til å gjøre regelverket enklere 
tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som eksempelvis 
bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og aksjeloven. Dette 
bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør som aksjeeiere ha større 
frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget åpner for, og kommuner bør 
kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller annen folkevalgt, også i en 
annen kommune. Dette i samsvar med aksjelovens ordinære regler, og også sett i 
lys av lovens intensjon om økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som kommunen 
eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva som menes med 
vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder privatrettslige avgjørelser som 
kommunen treffer. Dette bør etter Fauske kommune sin vurdering presiseres i det 
videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre punktum 
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate 
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebære en innskrenkning av 
kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne selskaper eller til andre 
rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er sammen med andre 
kommuner eller private. En slik innskrenkning innebærer både en begrensning av 
kommunens frihet og den begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. 
Fauske kommune støtter ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er 
behov for en slik innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har drøftet 
hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett 
konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i avtaleloven ikke får 
anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. Fauske kommune vil 
anbefale at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette 
innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk enighet 
over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget om å skjerpe 
kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene 
selv som foreslått i revidert §10. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er 
regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med minst 50 % stilling 
gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
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innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en lovfestet 
rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes muligheter til å 
utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av taushetsplikten 
om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger underlagt taushetsplikt blir 
spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre forvirring om 
de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring av 
ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at det ikke er 
hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I tillegg er det ikke 
klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for folkevalgte til å spre 
taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i 
forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle bestemmelser om 
taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i samsvar 
med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og effektive møter for de 
som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også positive til de foreslåtte 
reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke møter med 
kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil kunne være tilfeller 
hvor det å informere om et konkret møte mellom kommunen og en advokat om et 
oppgitt tema kan være uheldig for kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som 
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt adgangen til 
ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. Hensynet til den 
enkelte arbeidstakers personvern – i praksis rådmannen/kommunedirektøren, og 
adgangen til å løse konflikter før de eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens 
ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal oppgavefellesskap 
i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer en innskrenkning i forhold 
til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til organisering. Fauske kommune 
ser ikke at det er behov for å endre reglene knyttet til representasjon i styret. Å 
lovfeste krav til representasjon vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for 
kommunene til selv å finne velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
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økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det skal 
fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. 
Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd 
og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre mistanke om 
kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik at 
den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom økonomiske 
handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk handlingsrom for fremtidige 
folkevalgte organer, uten at kravene til budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et 
lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap 
for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer også kommunale foretak. 
Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for folkevalgte å få et helhetlig bilde av 
kommunens risikobilde og totale handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at 
det ikke skal lovfestes krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte å se 
hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable løsninger 
innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
 
d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil bidra 
til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført verdig av 
investeringer. Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra positivt til 
økonomisk handlefrihet for de kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for låneopptak for 
videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter utvalgets 
forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i 
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for 
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alle bestemmelser i særlover. 
 
God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i sammenheng med 
muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontroll. Fauske kommune 
har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen 
styrkes, bør statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å 
bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et 
uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse 
som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale 
selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. Fauske 
kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre statlige 
tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem 
som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det bør 
lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme fra et annet 
parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å praktisere, 
samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er uavhengig av flertallet i 
kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner som vil 
bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Fauske kommune 
antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen økonomisk handlefrihet og at 
forslagene som foreligger vil kunne få store konsekvenser for tjenestetilbudet i slike 
kommuner. 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 9 stemmer avgitt for AP's forslag. 

 
KOM- 156/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Høringsuttalelse - Ny kommunelov 
 
Fauske kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny 
kommunelov 
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NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV – HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE 
 
Innledning 
Fauske kommune har mottatt og gjennomgått høringsforslaget til ny kommunelov fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fauske kommunestyre avgir følgende 
høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov ut fra kapittelinndelingen i 
utredningen: 
 
Kapittel 4: Kommunalt selvstyre 
Fauske kommune mener det er viktig at det kommunale selvstyret lovfestes, og at 
kommunenes status som bærende element innen offentlig tjenesteproduksjon slås 
fast. Videre er det vesentlig at lokalt selvstyre til fordel for detaljert statlig styring 
gjenspeiles i prinsippene som legges til grunn for kommunens virksomhet. Fauske 
kommune støtter KS forslag til formulering av prinsipper i lovforslagets § 2: 
-          Offentlige oppgaver bør legges til folkevalgte organer som er så nær 
innbyggerne som mulig 
-          Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir økonomisk 
handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk. 
 
Kapittel 6: Kommunens informasjonsplikt 
Fauske kommune er opptatt av åpenhet i forvaltningen. Forslagene om å utvide 
kommunens informasjonsplikt til også å omfatte virksomheter som utfører oppgaver 
på vegne av kommunen støttes. 
 
Kapittel 7: Innbyggerdeltakelse 
Å sikre medvirkning fra innbyggerne er et viktig kjennetegn ved lokaldemokratiet.  
Fauske kommune mener at gjeldende krav til innbyggerinitiativ bør videreføres, 
kravet til antall underskrifter bør ikke økes. 
 
Kapittel 8: Folkevalgte organer og administrasjonen 

a. Folkevalgte organer 

Fauske kommune er opptatt av at kommunene skal ha handlingsfrihet til å opprette 
utvalg og fastsette utvalgenes myndighetsområde og oppgaver i forhold til den 
enkelte kommunes behov. Forslaget om forenkling av dagens §10 støttes. 
 
b.   Om endring av tittel på lederen av kommunens administrasjon mv. 
Fauske kommune støtter forslagene som skal bidra til å tydeliggjøre 
administrasjonens roller og oppgaver gjennom å presisere ledelsesansvaret, 
kravene til utredning mv., jf. § 13-1, 2-4 ledd.  
 
Særlig vil kommunen vise til hva utvalget skriver under pkt. 8.5 i NOU'en: "For å 
bestemme hva lederen skal gjøre, må det foreligge avgjørelser i kommunestyret som 
fastsetter instrukser, retningslinjer eller pålegg". På samme måte er vi positive til den 
foreslåtte presiseringen i § 13-1, siste hvor det lovfestes at 
rådmannen/kommunedirektøren har ansvar for personalsaker. 
 
Fauske kommune er derimot negativ til forslaget om å endre tittelen på lederen for 
administrasjonen fra rådmann til kommunedirektør, jfr. § 13-1. Vi mener at tittelen 
rådmann får frem det unike ved å være øverste leder i en kommune, nemlig det å 
være rådgiver til de folkevalgte - i tillegg til det å være administrativ leder. 
Stillingsbenevnelsen bør etter vårt syn reflektere at det ikke dreier seg  
om ledelse av en ordinær virksomhet med økonomisk formål, men ledelse av en 
institusjon som har stor verdi som et grunnleggende element i vårt folkestyre. 
 
Rådmannstittelen har en lang og innarbeidet historisk tradisjon i norsk 
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lokalforvaltning, og befolkningen har en klar forståelse for hva begrepet innebærer. 
Fauske kommune vil også peke på at en direktørtittel er et nokså utvannet begrep 
som ikke på samme måte som rådmannstittelen vil kunne understreke stillingens 
særegne oppgaver  i lokalsamfunnet. I tillegg kommer at det allerede er en utstrakt 
bruk av direktørtitler i norske kommuner, noe som vil medføre en utvanning av 
øverste leders tittel ved en endring. 
 
Fauske kommune mener at de argumenter som utvalget bruker for å endre tittelen 
ikke har tilstrekkelig vekt til å få som konsekvens at tittelen bør endres til 
kommunedirektør. Det er generelt ønskelig med kjønnsnøytrale titler etter vår 
vurdering. Samtidig er det flere titler som ikke er kjønnsnøytrale, for eksempel 
fylkesmann, sivilombudsmann, lagmann, jordmor mv. som det ikke er noen 
vesentlige initiativer for å endre i Norge i dag. 
 
Vi viser også til at utvalget selv ikke foreslår å endre begrepet "Formannskap". Tvert 
imot fastslår utvalget selv i kapt. 8.4 at "..navneendring ikke bør gjøres. Dette fordi 
formannskapet er et historisk begrep og organ, og det har en egenverdi å ivareta 
navnet." Disse argumentene vil etter vårt syn med fordel også kunne anvendes hva 
gjelder tittelen rådmann. 
  
Endelig vil vi peke på at dagens kommunelov gir adgang til å bruke tittelen 
administrasjonssjef som valgfri kjønnsnøytral tittel. Denne ordningen med valgfrihet 
bør videreføres fremfor å tvinge gjennom en ny tittel gjennom lovhjemmel. 
 
c.  Delegering og innstillingsrett 
Fauske kommune er generelt positiv til utvalgets forslag til å lovfeste og presisere 
kommunestyrets adgang til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, 
rettssubjekter eller til administrasjonen. Dette vil bidra til å gjøre regelverket enklere 
tilgjengelig og forståelig. 
 
Imidlertid vil Fauske kommune peke på at utvalget i sitt lovforslag ikke har en 
tilstrekkelig klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som eksempelvis 
bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og aksjeloven. Dette 
bør vurderes i det videre arbeid med loven. Kommuner bør som aksjeeiere ha større 
frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget åpner for, og kommuner bør 
kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller annen folkevalgt, også i en 
annen kommune. Dette i samsvar med aksjelovens ordinære regler, og også sett i 
lys av lovens intensjon om økt lokalt selvstyre. 
 
Videre skiller ikke lovforslaget § 5-2 fjerde ledd mellom selskapene som kommunen 
eier helt eller delvis. Det er heller ikke tilstrekkelig klargjort hva som menes med 
vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder privatrettslige avgjørelser som 
kommunen treffer. Dette bør etter Fauske kommune sin vurdering presiseres i det 
videre lovarbeidet. 
 
Fauske kommune vil også peke på at ordlyden i § 5-2 fjerde ledd andre punktum 
innebærer en innskrenkning av gjeldene rett for kommunen sin adgang til å overlate 
lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt. Dette vil innebære en innskrenkning av 
kommunens frihet til å overlate lovpålagte oppgaver til egne selskaper eller til andre 
rettssubjekter den driver sammen med andre, enten det er sammen med andre 
kommuner eller private. En slik innskrenkning innebærer både en begrensning av 
kommunens frihet og den begrenser muligheten til interkommunalt samarbeid. 
Fauske kommune støtter ikke forsalget, og viser til KS’ sin uttalelse om at det ikke er 
behov for en slik innskrenkning og at gjeldende rett bør videreføres, slik at utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunenes selvstyre realiseres på en god måte. 
 
d.  Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet 
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Fauske kommune vil her vise til Høyesterett som i sak HR 2016-476-A har drøftet 
hvorvidt det gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kommuner. Høyesterett 
konkluderte med at de alminnelige legitimasjonsreglene i avtaleloven ikke får 
anvendelse, med mindre det foreligger særlige grunner. Fauske kommune vil 
anbefale at gjeldende rett videreføres slik det fremkommer i dommen og at dette 
innarbeides i lovens bestemmelser. 
 
Kapittel 9: Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme 
Fauske kommune mener det skal være forbundet med stor grad av politisk enighet 
over tid for å endre styringsmodell i kommunen, og støtter forslaget om å skjerpe 
kravet til flertall for å endre styringsform. 
  
Kapittel 10: Ordfører 
Fauske kommune støtter at kommunene selv skal bestemme om det skal 
gjennomføres direkte valg til ordfører. 
 
Adgangen til å opprette utvalg bør fortsatt ivaretas av kommunestyret eller utvalgene 
selv som foreslått i revidert §10. 
 
Kapittel 14: Godtgjøring og velferdsgoder 
Fauske kommune er enig med utvalgets vurdering om behovet for en bredere 
gjennomgang og samordning av folkevalgtes rettigheter i forhold til hvordan dette er 
regulert gjennom dagens lovverk. Forslaget om at folkevalgte med minst 50 % stilling 
gis samme rettigheter til velferdsgoder som kommunens ansatte støttes. 
 
Kapittel 15: Utvidet innsynsrett og taushetsplikt 
Fauske kommune støtter utvalgets vurderinger og forslag til regler for utvidet 
innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte organer. Å gi de folkevalgte en lovfestet 
rett til innsyn i administrasjonens dokumenter vil bedre politikernes muligheter til å 
utføre sine oppgaver på en god måte, samt føre kontroll med administrasjonen. 
 
Samtidig er en slik utvidelse av innsyn avhengig av en utvidelse av taushetsplikten 
om slike opplysninger, slik at en unngår at opplysninger underlagt taushetsplikt blir 
spredt mer enn absolutt nødvendig. 
 
Fauske kommune mener at det er viktig at slike regler lovfestes i den nye 
kommuneloven da dagens regelverk er uklart. Fauske kommune ber om at 
departementet sørger for at reglene utformes slik at de skaper mindre forvirring om 
de folkevalgtes taushetsplikt, enn hva som er tilfellet i dag. 
 
Departementet bes om å vurdere en presisering av regler for taushetsplikt for 
folkevalgte i den nye § 8-3, slik at det – i tillegg til taushetsplikt etter 
offentlighetsloven - også følger en henvisning til forvaltningsloven og relevant 
særlovgivning. 
 
En slik presisering vil etter vår vurdering også kunne bidra til en tydeliggjøring av 
ytringsfriheten for politikere, herunder rettsutviklingen som har avklart at det ikke er 
hjemmel i lovverk til å pålegge taushetsplikt gjennom instrukser. I tillegg er det ikke 
klart hva rettstilstanden konkret er hva angår muligheten for folkevalgte til å spre 
taushetsbelagte opplysninger. 
 
I tråd med de generelle krav og forventninger fra samfunnet til utstrakt åpenhet i 
forvaltningen i Norge, mener kommunen at eventuelle bestemmelser om 
taushetsplikt for folkevalgte bør inntas i den nye kommuneloven. 
 
Kapittel 16: Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 
Fauske kommune er positiv til at adgangen til fjernmøter utvides. Dette er i samsvar 
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med samfunnsutviklingen og ivaretar behovene for raske og effektive møter for de 
som deltar i lokalpolitikken. Fauske kommune er også positive til de foreslåtte 
reglene for hastesaker i § 11-8. 
 
Videre støtter kommune utvalgets forslag til å utvide adgangen til å lukke møter med 
kommunens advokat, jfr. § 11-5 tredje ledd bokstav c. Det vil kunne være tilfeller 
hvor det å informere om et konkret møte mellom kommunen og en advokat om et 
oppgitt tema kan være uheldig for kommunen eller saken. 
 
Fauske kommune støtter forslaget om å gi adgang til å lukke møter for saker som 
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold iht. § 11-5 andre ledd samt adgangen til 
ikke å omtale slike saker i møteboken iht. § 11-4 andre ledd. Hensynet til den 
enkelte arbeidstakers personvern – i praksis rådmannen/kommunedirektøren, og 
adgangen til å løse konflikter før de eskalerer, bør veie tyngre enn offentlighetens 
ønske om innsyn i alle saker som behandles av de folkevalgte organer. 
 
Kapittel 18: Interkommunalt samarbeid 
Fauske kommune støtter forslaget om regionråd, jf. § 17-1. 
 
Fauske kommune kan derimot ikke støtte forslaget om kommunal oppgavefellesskap 
i det de foreslåtte reglene - § 18-3 – fordi dette innebærer en innskrenkning i forhold 
til dagens regler om §27 samarbeid med hensyn til organisering. Fauske kommune 
ser ikke at det er behov for å endre reglene knyttet til representasjon i styret. Å 
lovfeste krav til representasjon vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for 
kommunene til selv å finne velegnede løsninger. 
 
Fauske kommune støtter både forslaget til ny § 19-2 om klargjøring av det 
økonomiske ansvaret og kravet i ny § 19-4 fjerde ledd bokstav b om at det skal 
fremgå av samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt. 
Kommunen er også positive til å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd 
og kommunale oppgavefellesskap jfr. § 14-8. Dette vil bidra til å hindre mistanke om 
kryss-subsidiering og sikre tillit til kommunens virksomhet. 
 
 
Kapittel 19: Økonomiforvaltning 
a.   Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen 
 
Fauske kommune støtter forslaget om at kommunen skal forvalte sin økonomi slik at 
den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid gjennom økonomiske 
handlingsregler. Reglene bidrar også til et økonomisk handlingsrom for fremtidige 
folkevalgte organer, uten at kravene til budsjettbalanse og gjeldsbyrde blir for rigide. 
 
b.   Kommunestyrets verktøy for økonomistyring 
Forslagene understøtter en allerede godt etablert praksis i kommunal sektor på et 
lovfestet nivå. Det er positivt at det lovfestes plikt til å utarbeide et samlet regnskap 
for kommunen som juridisk enhet da dette også innebærer også kommunale foretak. 
Dagens praksis viser at det ofte er vanskelig for folkevalgte å få et helhetlig bilde av 
kommunens risikobilde og totale handlefrihet. Kommunen er enig med utvalget om at 
det ikke skal lovfestes krav om konsernregnskap. 
 
c. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk 
Alle endringene foreslått i dette punkt vil gjøre det enklere for bl. a. folkevalgte å se 
hvilket handlingsrom som ligger i kommunens regnskap. Forslagene støttes. 
 
c.   Skille mellom drift og investering 
Denne presisering setter rettslige rammer for hva som er akseptable løsninger 
innenfor god kommunal regnskapsskikk. Forslaget støttes. 
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d.   Låneopptak og avdrag på lån 
Forslaget om endring av beregning av minimumsavdrag støttes. Endringen vil bidra 
til at kommunene unngår å sitte med restgjeld som er høyere enn bokført verdig av 
investeringer. Dette vil på sikt presse ned gjeldsbelastningen og bidra positivt til 
økonomisk handlefrihet for de kommuner dette gjelder. 
 
Fauske kommune støtter også forslaget om at dagens prinsipper for låneopptak for 
videre utlån videreføres. 
 
e.   Garantier 
Forslaget støttes. Et generelt forbud mot garantier som innebærer vesentlig 
økonomisk risiko vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med vurdering av risiko. 
 
 
Kapittel 20: Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier. 
Fauske kommune viser til KS sin vurdering av dette forslaget, og støtter utvalgets 
forslag. 
 
 
Kapittel 23 - 29: Kontroll, tilsyn og revisjon 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å innføre et krav om at 
kommunestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for virksomhet som drives i 
selskaper som kommunen helt eller delvis eier, jf.§ 27-1. 
 
Vi er positive til at lovforslaget i § 25-1 tydeliggjør rådmannens ansvar for 
internkontrollen gjennom en egen bestemmelse i kommuneloven, til erstatning for 
alle bestemmelser i særlover. 
 
God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør sees i sammenheng med 
muligheter for å redusere grunnlaget for statlig styring og kontroll. Fauske kommune 
har merket seg utvalgets uttalelse i pkt. 23.5 hvor det heter: "Dersom egenkontrollen 
styrkes, bør statsforvaltningskontrollen etter utvalgets vurdering kunne reduseres".  
 
Fauske kommune er positiv til en utvikling i lovgivningen knyttet til 
statsforvaltningskontroll som medfører en større respekt for kommuner som 
selvstendige rettssubjekter. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om at kommuner skal ha mulighet til å 
bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig prøving i et 
uavhengig organ, jf. lovforslagets § 31-5. Dette vil i stor grad rette opp den ubalanse 
som i dag eksisterer i forholdet mellom statsforvaltningens styring og det kommunale 
selvstyret. 
 
Fauske kommune støtter videre forslaget til § 31-6 om samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter hva gjelder planlagt statlig tilsyn. Slikt tilsyn bør være klart 
avgrenset til lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt. Fauske 
kommune er også positive til at fylkesmannens rolle overfor andre statlige 
tilsynsmyndigheter styrkes for å samordne og begrense omfanget av statlig tilsyn. 
 
Fauske kommune støtter utvalgets forslag om å utvide antall medlemmer i 
kontrollutvalget fra tre til fem, jfr. § 23-1. Dette vil gi grunnlag for bredere 
kompetanse og bredere debatter i organet. 
 
Fauske kommune støtter ikke utvalget når det velger å ikke lovfeste krav til hvem 
som skal være leder av kontrollutvalget. Fauske kommune mener at det bør 
lovfestes en bestemmelse om at lederen av kontrollutvalget skal komme fra et annet 
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parti enn ordføreren. Dette er en rettsteknisk regel som er enkel å praktisere, 
samtidig som den vil styrke tilliten til at kontrollutvalget er uavhengig av flertallet i 
kommunestyret. Dette vil etter kommunes syn øke utvalgets legitimitet. 
 
Kapittel 30: Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Fauske kommune mener det bør gis en overgangsperiode for de kommuner som vil 
bli negativt påvirket av endringen i beregning av minimumsavdrag. Fauske kommune 
antar at disse kommuner fra før har liten eller ingen økonomisk handlefrihet og at 
forslagene som foreligger vil kunne få store konsekvenser for tjenestetilbudet i slike 
kommuner. 

 
 
 
157/16: Rullering av Lønnspolitisk plan 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 20.09.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 

 

 
 
Partssammensatt utvalg 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PART- 015/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 

 

 
Formannskap 20.09.2016: 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 123/16 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 

 

 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 157/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Forslag til revidert Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 
for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune. 

 

 
 
158/16: Særutskrift fra kontrollutvalget sak 28/16  - Plan for selskapskontroll 2016-2019 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-
2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll  

 
Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll 
av  

· IRIS Salten IKS og underliggende heleide aksjeselskaper  

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. 
 
 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 158/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-
2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll  

 
Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll 
av  
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· IRIS Salten IKS og underliggende heleide aksjeselskaper  

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. 
 
 

 
 
159/16: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 29. september 2016 - Nedleggelse av 
legekontor 
 
 
 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Spørsmålsstiller leste det grunngitte spørsmål. 

 
KOM- 159/16 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

1. Er det gjennomført en konsekvensanalyse som sier noe om konsekvensene for økonomi 
og pasienter? 

Det er gjennomført flere konekvensanalyser både for økonomi, pasienter og andre faglige 
forhold før, under og etter forhandlingene. Konsekvensene er for økonomi og pasienter er 
beskrevet i egen sak til kommunestyret. Det er i tillegg utført en aktiv risikostyring under 
forhandlingene med alternative løsninger for ulike mulige scenarier. 

2. Hvordan skal man løse den akutte situasjonen som nå er oppstått? 

Jeg er usikker på hvilken akutt situasjon representanten viser til. Hvis man tenker på at en 
lege har valgt å ikke fortsette som fastlege viser jeg til den egne saken som er i 
kommunestyret i dag. Vi mener for så vidt at det ikke er noen akutt situasjon. 

3. Hvilken informasjon vil pasientene motta og når blir de informert? 

Pasientene vil motta informasjon om at legen slutter fra HELFO på vanlig måte. De vil også 
bli informert hvem som blir deres nye fastlege når dette er klart. Søknadsfrist for hjemmelen 
som er ledig er 9. oktober. Når tilsettingsprosessen er ferdig vil pasientene det gjelder bli 
informert. 

4. Når vil de 900 pasientene i Fauske som mister sin fastlege få ny "fast" fastlege? 

Pasientene vil få ny fast fastlege når ny fast fastlege er tilsatt. Søknadsfrist for hjemmelen er 
9. oktober. 

 

 
 
160/16: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 29. september 2016 - Angående SKS 
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Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Kristin Setså (H) leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 
KOM- 160/16 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

La meg innledningsvis klaregjøre at dagens ordfører har stor respekt for de demokratiske 
rettigheter som både "grunngitte spørsmål" og "interpellasjoner" er, og jeg vil behandle og 
svare på de med den repekt de fortjener. Jeg forventer imidlertid at spørsmålsstilleren og 
interpellanten har den samme respekt for disse demokratiske rettigheter. Med det så mener 
jeg at spørsmålene og interpellasjonene må bygge på fakta og ikke på spekulasjoner og 
usannheter. 

Så til de konkrete spørsmål, og jeg begynner med spørsmålene fra representanten Borge, 
som er gruppeleder for Fauske Høyre: 

I innledningen til spørsmålene fremfører gruppeleder fra Høyre følgende påstand: sitat, Ved 
valget ønsket ordfører å bytte ut Fauskes kvinnelige representant med en mannlig, sitat slutt. 

Her insinuerer gruppeleder for Fauske Høyre at ordfører ut i fra eget forgodtbefinnende har 
funnet på å skifte ut tidligere styrerepresentant i SKS styret Torny Pedersen, med en ny 
mannlig representant fra Fauske kommune. Ser også at representanten Borge får stor 
oppmerksomhet omkring dette tema, av redaktør Frank Øvrevall i Saltenposten hvor 
overskriften er HVA SKJEDDE HOS SKS. Ja, hva skjedde. Jo det som er faktum er at 
representanten Borge, sammen med øvrige Høyre representanter og resten av 
kommunestyret i sak 034/16 enstemmig har vedtatt å skifte ut den kvinnelige representanten 
med en mannlig representant. Det skulle tatt seg ut om ordfører i Fauske ikke forholdt seg til 
enstemmige vedtak i kommunestyret. 

Så til de 5 spørsmål fra Borge: 
1. Ordfører kan avkrefte at han fremsatte noe benkeforslag i generalforsamlingen. 
2. Ordfører mener at administrasjon og eiere i SKS har fulgt lover og regler i 
Generalforsamlingene. Dersom rep. Borge mener at de samme har begått lovbrudd så 
oppfordrer ordfører rep. Borge til å gå til anmeldelse. 
3. Ordfører har et pålegg fra et enstemmig kommunestyre om hvem som skal være Fauske 
kommunes representant i SKS styret. Dette har ordfører lojalt fulgt opp. 
4. Den eiermessige og strategiske gevinsten for Fauske kommune og øvrige eiere er at SKS 
styret blir kjønnsmessig sammensatt i tråd med lover og regler. Det bør Fauske kommune 
som medeier i selskapet være stolt av og applaudere. 
5. Ordfører har ikke oversikt over kostnadene som selskapet får som en konskvens av at 
selskapets styre blir utvidet for å etterleve lover og regler når det gjelder kjønnsbalanse i 
styret. Ordfører mener at det er underordnet hensynet til å etterleve lover og regler. 
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161/16: Gjenåpning av basseng Sulitjelma skole 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannen anbefaler at man ikke åpner Sulisbadet som offentlig bad/lovpålagt 
svømmeopplæring grunnet de høge investering- og driftsutgiftene ved å gjennomføre 
vedtaket.     
 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 
1) Fauske kommune vedtar alt. 1 og gjenåpner bassenget ved Sulitjelma skole som offentlig 
bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

2) Fauske kommune legger tilrette for samarbeid med lag/foreninger/næringliv for å kunne tilby 
åpent basseng i helger for å imøtekomme etterspørsel fra hytte og fritidsturismen. 

3) De resterende ca. kr. 5 mill. innarbeides i budsjettregulering 2 med opptak av lån. 

 

FL's forslag ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

 
KOM- 161/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1) Fauske kommune vedtar alt. 1 og gjenåpner bassenget ved Sulitjelma skole som offentlig 
bad/lovpålagt svømmeopplæring. 

2) Fauske kommune legger tilrette for samarbeid med lag/foreninger/næringliv for å kunne 
tilby åpent basseng i helger for å imøtekomme etterspørsel fra hytte og fritidsturismen. 

3) De resterende ca. kr. 5 mill. innarbeides i budsjettregulering 2 med opptak av lån. 

 

 

 
 
162/16: Rehabilitering og utbedringsarbeid på gamle Rådhus 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Fauske Eiendom KF setter i gang prosjektering og utføring av nødvendige tiltak for at 
brukerne av rådhuset skal få akseptable arbeidsforhold og at bygget blir ivaretatt på en 
betryggende måte. 
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Vedtatte vedlikeholdsmidler (K-sak 43/13) disponeres til dette formålet. 
 
 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag for vedtak ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 

 
KOM- 162/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Eiendom KF setter i gang prosjektering og utføring av nødvendige tiltak for at 
brukerne av rådhuset skal få akseptable arbeidsforhold og at bygget blir ivaretatt på en 
betryggende måte. 
 
Vedtatte vedlikeholdsmidler (K-sak 43/13) disponeres til dette formålet. 
 
 

 
 
163/16: Barnehage Sulitjelma inklusiv uteområde skole og barnehage 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske Eiendom KF går i videre forhandlinger med tilbyder for å søke å redusere 
byggekostnadene, og dermed også tilpasse byggeriet i henhold ønsker fra brukere. 
 
Eventuelt se på alternative løsninger/plasseringer. 
 
 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Kristin Setså (H) foreslo følgende tillegg til pkt. 2: 
..., herunder at Sulitjelma barnehage plasseres i Sulitjelma skole. 

Vegard Setså (FL) foreslo følgende tillegg: 
1) Samme som rådmannens innstillling. 

2) Fauske Eiendom KF skal involvere skolen og  barnehagens brukere i videre forhandlinger og 
plassering av barnehagen, samt etablering av uteareal for barnehagen og skolen. 

H's forslag ble trukket. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 163/16 Vedtak: 
Vedtak: 
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1. Fauske Eiendom KF går i videre forhandlinger med tilbyder for å søke å redusere 
byggekostnadene, og dermed også tilpasse byggeriet i henhold ønsker fra brukere. 
 
2. Eventuelt se på alternative løsninger/plasseringer. 
Fauske Eiendom KF skal involvere skolen og  barnehagens brukere i videre forhandlinger 
og plassering av barnehagen, samt etablering av uteareal for barnehagen og skolen. 

 

 
 
164/16: Anbud Valnesfjord Skole og Flerbrukshall 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune går videre med anbudet i tråd med saksutredningen for nye 
Valnesfjord Skole og flerbrukshall.  

 
2. Fauske kommune vedtar å gi en tilleggsbevilgning på 63.744.985 kroner i tråd med 

saksutredningen for nye Valnesfjord Skole og flerbrukshall. 

 
 

 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Leder Fauske Eiendom KF orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 164/16 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune går videre med anbudet i tråd med saksutredningen for nye 
Valnesfjord Skole og flerbrukshall.  

 
2. Fauske kommune vedtar å gi en tilleggsbevilgning på 63.744.985 kroner i tråd med 

saksutredningen for nye Valnesfjord Skole og flerbrukshall. 

 
 

 
 
166/16: Grunngitt spørsmål kommunestyremøtet 29.09.2016 - Utvidelse av SKS-styret 
 
 
 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
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Forslagsstiller leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 

 

 
KOM- 166/16 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

Svar 1: For å etterleve lover og regler om kjønnsbalanse i styret for SKS, så vedtok en 
enstemmig Generalforsamling i SKS den 5. juli 2016 å utvide styret i SKS. 

Svar 2: Så lenge ordfører i Fauske etterlever de vedtak som kommunestyret i Fauske 
bestemmer, så ser jeg ikke noe behov for å orientere kommunestyret. Forøvrig så var siste 
generalforsamling i SKS avholdt den 5. juli 2016. 29/9 neste kommunestyre. 

Svar 3: Ordfører ser ikke at økningen av styrerepresentanter har påvirket maktbalansen 
mellom Bodø og Fauske i det hele tatt. Bodø og Fauske har aldri hatt rent flertall i styret. 

Svar 4: Representanten må være så snill å konkretisere påstanden om at et av 
styremedlemmene er ansatt i en konkurrende virksomhet. 

 

 

 
 
165/16: Grunngitt spørsmål til kommunestyremøte 29. september 2016 - Flyttingen av 
Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) til Reitan 
 
 
 
 
Kommunestyre 29.09.2016: 
 
Behandling: 
Forslagsstiller leste opp det grunngitte spørsmålet. 

 
KOM- 165/16 Vedtak: 
Ordfører svarte: 

Det er et viktig spørsmål og tema som representanten tar opp. 

Som representanten skriver i underlaget for spørsmålet så er Regjeringens forslag til 
langtidsplan lagt fram den 17. juni 2016. Mange oppfatter at Regjeringens forslag innebærer 
en nedbygging av forsvaret i nord til fordel for en oppbygging i sør. 

Både tidligere posisjon og opposisjon og nåværende posisjon og opposisjon i 
kommunestyret har valgt å arbeide gjennom sine representanter i Regionrådet for å påvirke 
de sentrale myndigheter i denne saken. Dette ut i fra den kjennsgjerning at påvirkning fra 9 
kommuner enn påvirkning fra 1 eller 2 kommuner. Fauske kommunes representanter i 
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Regionrådet, både tidligere og nåværende, har vært aktiv i arbeidet for å opprettholde både 
forsvarsevnen og arbeidsplasser i regionen vår. Fauske kommunes representanter i 
Regionrådet har vært aktiv både når det gjaldt kampen om å bevare kampflybasen i Bodø. 
Dessverre tapte vi denne kampen i og med at et stort flertall i Stortinget vedtok å flytte denne 
til Ørlandet. 

Fauske kommunes representanter i Regionrådet har også vært aktiv for å påvirke de 
sentrale mundigheter når det gjelder å stå ved vedtaket som ble gjort om at 
Generalinspektøren for luftforsvaret (GIL) skulle fluttes til Reitan. 

Det siste initiativet som er blitt gjort i den forbindelse er et skriv datert 12. august i år fra 
Regionrådet til Stortingets utenriks- og forsvarskomite hvor man blant annet viser til et 
enstemmig vedtak i Regionrådet som ble foreslått av Fauske kommunes representanter og 
som lyder som følger: 

Salten Regionråd som representerer 80 000 innbyggere slutter seg til Bodø kommunes 
høringsinnspill vedrørende ny langtidsplan for forsvarssektoren.  
Salten Regionråd ber om at Stortinget opprettholder sitt vedtak i sak 613 om at 
Luftforsvarets ledelse flyttes til Salten og Reitan.  
For øvrig vises det til regionrådets innspill til saken gjennom AU-sak 53/15 datert 9. 
november 2015.  

 

I tillegg kan jeg nevne at ordfører og rådmann har hatt et møte med sjef for Forsvarets 
Operative Hovedkvarter hvor vi blant annet tok opp flyttingen av GIL til Reitan. 

 

 

 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/33921     
 Arkiv sakID.: 16/11165 Saksbehandler: Johnsen, Berit Vestvann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
168/16 Kommunestyre 16.11.2016 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/33922     
 Arkiv sakID.: 16/11165 Saksbehandler: Johnsen, Berit Vestvann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
169/16 Kommunestyre 16.11.2016 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Høringsinnspill - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017 - 2025 
 
 
2, Innspill til diskusjonsnotat i tilknytning til Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke 
distrikter 
 
 
3, Protokoll Salten Kraftsamband AS - 050716 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 
 
Nordland fylkeskommune 

Fylkeshuset 

8048 Bodø 

 

 

  Bodø, 27. september 2016 

 
 
Innspill – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i 
Nordland 2017 – 2025   
 

Salten Regionråd viser høring av Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017 – 
2025 med høringsfrist 30. september 2016. 

Vedlagt følger et enstemmig vedtak fra Salten Regionråd i SR-sak 43/16. 

Vi ber om at innspillene tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

Med vennlig hilsen 

Salten Regionråd  

 

Petter Jørgen Pedersen (s) Kjersti Bye Pedersen (s)  
leder sekretariatsleder   
 
 
 

 

Vedlegg:  
Utskrift av møteprotokoll fra møte 23. september 2016. 
 

 

Kopi til: 
Kommunene i Salten 
 
 
Arkiv: SR/2016 
Dokument: br160927 til nordland fylkeskommune 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: 27. september 2016 13:11 
Til: post@nfk.no 
Kopi: Petter J. Pedersen; Heidi Robertsen; Beiarn kommune; Postmottak Bodø 

Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy 
kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune; Greta 
Johansen (grejoh@nfk.no) 

Emne: Høringsinnspill - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017 
- 2025 

Vedlegg: Br160927 til Nordland fylkeskommune.pdf; Vedtak SR-sak 4316 - Høring 
regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025.pdf 

 
Vedlagt følger høringsinnspill fra Salten Regionråd. 
 
Innspillet sendes kun elektronisk. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
 
Salten Regionråd 
Tlf: + 47 75 54 86 02 
Mobil: + 47 936 15 198 
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø 
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
kjersti.bye.pedersen@salten.no  
www.salten.no 
 

 
 

mailto:kjersti.bye.pedersen@salten.no
http://www.salten.no/
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 23. september 2016  

 
Sak: SR-sak 43/16    Høring – regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-

2025 
  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd viser til våre innspill til planprogrammet som var ute til høring høsten 2015, 
og registrerer at en del av våre merknader er tatt til følge i selve planen. Det er positivt at 
Nordland fylkeskommune påtar seg rollen som tilrettelegger for utveksling av erfaringer mel-
lom byregionene.  

Salten er Nord-Norges største region med i overkant av 80 000 innbyggere. Som vertskap 
for flere viktige næringer, blant annet havbruk, landbruk, industri og reiseliv, utgjør Salten en 
sterk og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge. 

Geografisk sett er Salten like stort som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Sal-
ten Regionråd er derfor fornøyd med at regional plan for by- og regionsenterpolitikk sees i 
nøye sammenheng med arbeidet med regional transportplan, da effektive og gode transport-
løsninger er en forutsetning for effektive regioner.  

Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og er sammen med Fauske et knute-
punkt for nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt-, bane-, vei- og lufttrafikk. Salten 
opplever totalt sett vekst i både folketall og sysselsetting. Denne veksten er det hovedsakelig 
Bodø som genererer, og for Nordland er dette positivt da veksten er med på å opprettholde 
folketallet i fylket.  

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal ha et eget fokus på Bodø sin rolle som fyl-
kessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsingen. Planen må derfor vie spesiell 
oppmerksomhet til de utviklingsmuligheter som nå ligger i Bodø innenfor flyttingen av flyplas-
sen med tilhørende frigjøring av arealer til bærekraftig byutvikling. Dette kommer ikke tydelig 
nok frem i handlingsplanen. Nordland fylkeskommune bør også jobbe aktivt for at Bodø na-
sjonalt oppfattes på linje med øvrige storbyer i Norge og blir en del av de nettverk og virke-
midler som kommer storbyene til gode. 

Bodø som fylkeshovedstad i Nordland, er en by i vekst og har mange trafikale utfordringer 
som det er behov for å løse. Blant annet er det behov for å kunne finansiere etablering av 
sykkelekspressveier og ordninger som kan få opp bruken av kollektivtrafikk og redusere bil-
trafikken. Derfor er det sterkt ønskelig at Bodø kommune innlemmes i ordningen med bymil-
jøavtaler. I distriktskommunene for øvrig må det legges til rette for fleksible og skreddersydde 
kollektivløsninger som gir et godt tilbud. 

Handlingsplan for regionforstørring er koblet sammen med handlingsplan for regional trans-
portplan, og vil ikke bli vedtatt før våren 2017. Innspill til denne vil vi derfor måtte komme 
tilbake til. 

Under vekstkraft har vi tidligere spilt inn et ønske om å få analysert hvor tilflyttingen kommer 
fra, og hva som skal til for at de som kommer skal bosette seg over lengre tid og ikke reise 
videre. Dette er ikke tatt med i planen, og vi ber om at det tas inn som et tiltak i handlingspla-
nen. Innenfor denne tematikken ønsker Salten Regionråd at det settes fokus på følgende 
kulepunkter:  
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• Avklare veiledningsbehov for ulike grupper  

• Språkopplæring  

• Tilflytterservice  

• Prosess for at tilflyttet fagkompetanse blir tatt i bruk  

• Analyse på boligsituasjonen.  

Videre mener Salten Regionråd det er behov for kunnskap om hva som hemmer og hva som 
fremmer utvikling innenfor privat næringsliv herunder:  

• Økonomiske virkemidler (Innovasjon Norge, såkornfond etc.)  

• Skatt og avgiftsnivået  

• Generell veiledning/tilrettelegging for nyetablerere, næringsliv i utvikling 

 

 



 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 
Beiarn    Bodø    Fauske    Gildeskål    Hamarøy    Meløy    Saltdal    Steigen    Sørfold 
Tlf.: 75 54 86 00    Fax: 75 54 86 01    Web: salten.no    E-post: regionradet@salten.no  
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården)    Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø  

 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0032 Oslo 

 

 

  Bodø, 27. september 2016 

 
 
Innspill – Diskusjonsnotat i tilknytning til Stortingsmelding om 
bærekraftige byer og sterke distrikter   
 

Salten Regionråd viser til høring av diskusjonsnotat i tilknytning til Stortingsmelding om 
bærekraftige byer og sterke distrikter, med høringsfrist 30. september 2016. 

Vedlagt følger et enstemmig vedtak fra Salten Regionråd i SR-sak 44/16. 

Vi ber om at innspillene tas med i den videre behandlingen av saken. 

 

Med vennlig hilsen 

Salten Regionråd  

 

Petter Jørgen Pedersen (s) Kjersti Bye Pedersen (s)  
leder sekretariatsleder   
 
 
 

 

Vedlegg:  
Utskrift av møteprotokoll fra møte 23. september 2016. 
 

 

Kopi til: 
Kommunene i Salten 
Nordland fylkeskommune 
 
 
Arkiv: SR/2016 
Dokument: br160927 til kommunal- og moderniseringsdepartementet 



Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no> 
Sendt: 27. september 2016 13:17 
Til: postmottak@kmd.dep.no 
Kopi: Petter J. Pedersen; Heidi Robertsen; post@nfk.no; Beiarn kommune; 

Postmottak Bodø Kommune; Postmottak; Gildeskål kommune; Hamarøy 
kommune; Meløy kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold 
kommune 

Emne: Innspill til diskusjonsnotat i tilknytning til Stortingsmelding om bærekraftige 
byer og sterke distrikter 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 23. september 2016  

 
Sak: SR-sak 44/16    Innspill til diskusjonsnotat i tilknytning til stortingsmelding 

om bærekraftige byer og sterke distrikter 
  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd synes det er positivt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har igangsatt et arbeid med å utarbeide en stortingsmelding om bærekraftige byer og 
sterke distrikter og har følgende innspill til saken: 

 

Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet 

Norge er et langstrakt land med svært ulike geografiske og demografiske utfordringer. Geo-
grafisk sett er Nordland Norges mest langstrakte fylke og Salten, en av syv regioner i Nord-
land, er like stort som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten er for øvrig 
Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere.  

Seks av ni kommuner i Salten har opplevd en økning i folketallet fra 2015 til 2016. Bodø er 
imidlertid den eneste av kommunene i Salten som opplever en økning i folketallet også i om-
landet til kommune-/bysenteret. Øvrige kommuner opplever en nedgang i folketallet i omlan-
det til kommunesenteret. Dette viser at det foregår en intern sentralisering i alle kommunene.  

For å utvikle vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet er den største utfordringen å 
korte ned reisetidene internt i regionene. Dette krever både vegutbedringer og gode kollektiv-
løsninger. Nærheten mellom distriktskommunene og de største byene er viktig, og en ned-
korting av reisetiden inn til de største byene er viktig for å kunne tilby gode velferdstjenester. 
Generelt må gode vegløsninger og kollektivløsninger videreutvikles slik at det skapes effekti-
ve transportløsninger mellom lokalsentrene og det regionale senteret/bysentrene. Salten 
Regionråd ber om at man i arbeidet med å utarbeide stortingsmelding om bærekraftige byer 
og sterke distrikter, tar hensyn til arbeidet med ny Nasjonal Transportplan 2018-2029 og Re-
gional Transportplan i fylkeskommunene.  

Av miljøhensyn bør en større andel av transporten flyttes over til kollektiv transport, samt 
gange og sykkel. Bodø som er fylkeshovedstad i Nordland, er en by i vekst og har mange 
trafikale utfordringer som det er behov for å løse. Blant annet er det behov for å kunne finan-
siere etablering av sykkelekspressveier og ordninger som kan få opp bruken av kollektivtra-
fikk og redusere biltrafikken. Derfor er det sterkt ønskelig at Bodø kommune innlemmes i 
ordningen med bymiljøavtaler. I distriktskommunene for øvrig må det legges til rette for flek-
sible og skreddersydde kollektivløsninger som gir et godt tilbud.  

Et levende lokalsamfunn er helt avhengig av et næringsliv i vekst. Staten må i den forbindel-
se ta et større ansvar for utbyggingen av bredbånd og mobilnett i distriktene, og legge opp 
en klar strategi for hvordan dette kan gjøres. Gode bredbånds- og mobilløsninger er avgjø-
rende for at vi kan ha et konkurransedyktig næringsliv også i distriktene, og for at folk skal 
kunne bosette seg og jobbe i distriktene.  

For å sikre vekst og verdiskaping i hele landet må den regionalt differensierte arbeidsgiver-
avgiften opprettholdes på dagens nivå. Dette er et av de viktigste regionalpolitiske virkemid-
lene man har for å stimulere til positiv næringsutvikling i hele landet. Det må jobbes for at de 
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sektorer som falt ut av ordningen i 2014, kommer inn igjen etter 2020. Her må KMD og andre 
departementer jobbe i samarbeid med Sverige og Finland for å opprettholde ordningen om 
differensiert arbeidsgiveravgift. Det har stor betydning for Nord-Norge om hvorvidt Nord-
Sverige og Nord- og Øst-Finland får beholde sine distriktsrettede virkemiddel fra EU. Mister 
de denne ordningen, vil den også falle bort i Norge. 

Det er behov for virkemidler som kan bidra til å styrke koblingen mellom universitet, utdan-
ning, forskning, næringsliv og forvaltning. Det må legges til rette for en god samhandling mel-
lom disse aktørene i planprosesser og i utviklingen av rammevilkår. Det må etableres gode 
systemer for innovasjon og gode støttefunksjoner for gründere for å tilrettelegge for et mer 
konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv i hele landet. Risikokapital er en mangelvare i 
Nord-Norge, og man må finne en løsning for hvordan man kan skaffe til veie risikokapital 
som kan bidra til vekst i næringslivet. 

Boligutvikling er en vesentlig faktor for vekstkraft og attraktivitet. Boligutfordringene gjelder 
ikke bare i byene, men også i de mindre kommunene i distriktene. KMD bør ta initiativ til å 
gjennomføre en kartlegging av boligsituasjonen i hele landet og drivkreftene i boligmarkedet. 
Behovet for studentboliger bør også ha et fokus, og det må settes fokus på hvordan ung-
dommen kan komme seg inn i boligmarkedet. Det er viktig at behovet for boliger også blant 
flyktninger og mennesker med særskilte behov og liten økonomisk bæreevne, dekkes opp. 
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Økonomimelding 2/2016 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.9.2016. Den økonomiske 
statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og 
finansreglement. 

 
1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 30. september 2016 samt årsprognose for 
2016  



 
 
Prognosen basert på tallene for 30. september 2016 tilsier et forventet resultat med et totalt 
mindreforbruk i forhold til regulert budsjett på ca. 5,5 mill. kr. Usikkerhetsmomentet i prognosen gjelder 
skatt samt mottak og integrering flyktninger, der det er vanskelig å forutse utgiftssiden blant annet på 
grunn av manglende erfaringer med flyktningmottak.  
 
Hovedårsaken til balanse i driften, er ekstra inntekter i forhold til opprinnelig budsjett. Det er viktig å 
understreke at dette på ingen måte friskmelder driften av kommunen. Mindreforbruket skyldes i 
hovedsak økte inntekter i form av skatt, integreringstilskudd, ikke-budsjettert overføring av 
mindreforbruk for 2015 fra Fauske Eiendom og at budsjettert inndekning av underskudd for 2014 utgår.  
 
Den store merinntekten som forventes på skatt har trolig sammenheng med ekstraordinært store uttak 
av utbytter til personlige skattytere, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016, 
jf. avsnitt 2.1. Dette er felles for kommunene i Norge. Denne merskatteinngangen vil isolert sett øke 
handlingsrommet i 2016, men blir imidlertid ikke videreført til 2017. I 2017 blir skatteveksten en del av 
realveksten som regjeringen la opp til i kommuneproposisjonen. Det er derfor rimelig å tro at netto 
driftsresultat vil øke fra 2015 til 2016, for så å gå tilbake til tidligere anslag fra og med 2017. Rådmannen 
påpeker derfor at de økte inntektene ikke er av slik karakter at de forsvarer en økning i kommunens 
driftsnivå. Rådmannen fremhever derimot fortsatt viktigheten av å redusere driftsnivået for å få bedre 
samsvar mellom inntekter og utgifter. Kommunens fond har blitt kraftig redusert de siste årene, og det 
er rådmannens anbefaling at et godt resultat i 2016 som følge av den uventede skatteinngangen, 
benyttes til å styrke kommunens disposisjonsfond for å øke fleksibiliteten i kommuneøkonomien på sikt.  



 
2.0 Fellesområder 

 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 30. september 2016  

 
 
2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. I og med at skatteinntekten 
var unormalt høy i desember 2015, er skatteprosenten i forhold til landsgjennomsnittet i modellen 
justert ned til nivået for 2014. Oppdatert prognose viser at sum skatt og rammetilskudd vil bli 3,8 mill. kr 
høyere enn budsjettert som følge av økt skatteinngang.  
 
Kommunesektoren ligger an til å få en stor merskattevekst i 2016, anslått til 3,8 mrd. kroner, som isolert 
sett vil øke handlingsrommet i 2016. Merskatteveksten har trolig sammenheng med ekstraordinært 
store uttak av utbytter til personlige skattytere, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av 
skattereformen fra 2016. Denne merskatteinngangen blir imidlertid ikke videreført til 2017, men blir i 
stedet som en del av realveksten som regjeringen la opp til i kommuneproposisjonen. Det er derfor 
rimelig å tro at netto driftsresultat vil øke fra 2015 til 2016, for så å gå tilbake til tidligere anslag fra og 
med 2017. 
 
Eiendomsskatt 
Inntekter fra eiendomsskatt forventes å bli 0,3 mill. kr høyere enn regulert budsjett. 
 
Utbytte  
Utbytte forventes å bli 0,9 mill. kr høyere enn regulert budsjett. 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med regulert budsjett. 
 
2.2 Andre fellesområder 
 
Renteutgifter 
Renteutgiftene for 2016 forventes å bli i tråd med regulert budsjett. 
 
Avdrag på lån 
På grunn av forskyvning i forfallsdato forventes 1 mill. kr lavere avdrag enn opprinnelig budsjettert. 
 
Pensjonsutgifter  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første prognose for 
2016 kom høsten 2015, den andre våren 2016. Den siste prognosen kom nå i høst, og viser en ytterligere 
reduksjon av den betalbare pensjonen på ca. 4 mill. kr. 
 
Endringen i prognosen medfører følgende for Fauske kommune: 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 



 
 
Som tabellen viser får endringene ingen betydning for den samlede kostnaden i budsjettet. Det betyr 
imidlertid at den betalbare pensjonen blir lavere, noe som igjen fører til at det positive premieavviket 
reduseres tilsvarende. Dette er positivt for Fauske kommune både på kort og lang sikt. På kort sikt 
medfører det at vi må ut med nesten 4 mill. kr mindre i innbetaling til KLP, noe som hjelper på den 
kortsiktige likviditetssituasjonen. På lang sikt er det positivt fordi premieavviket ikke vil øke vesentlig i 
2016. 
 
I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenhetene, mens netto premieavvik 
budsjetteres på fellesområde, medfører endret prognose at det må foretas en endring i fordelingen 
mellom disse områdene. Dette tas med i forslag til budsjettregulering 2/2016. 
 

 
3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  

 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet per 30. september 2016 

 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet.  
 
3.1 Sykefravær 
 
Vi ser en positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune sammenlignet med 
fjoråret: 
 

· Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. august 2015:          8,9 % 
· Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. august 2016:          8,6 %  



 
I januar og februar måned var reduksjonen på hhv. 0,7 % og 1,7 %. I mars har vi en nedgang på 0,4 % 
mens vi i april dessverre har en oppgang på 0,9 %. De påfølgende månedene er det kun små variasjoner, 
men vi ser at fraværet ligger 0,4 % lavere i juni enn tilsvarende for 2015.  
 
Korttidsfraværet er redusert med 0,2 %. Langtidsfraværet er redusert med 0,2 %. 
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 2. tertial 2016 vs. 2. tertial 2015 

 

 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
 
                                                  2015                    2016                    Endring 

· Helse og omsorg:          9,8 %                     10,9 %           + 1,1 % 
· Oppvekst/kultur:          8,3 %                       6,9 %           -  1,4 %           
· Rådmannens stab:          8,3 %                       7,1 %           -  1,2 % 

 
Vi ser en positiv utvikling innenfor både Oppvekst og kultur og Rådmannens stab. Dessverre har Helse og 
omsorg en negativ trend, noe som medfører at kommunen som helhet ikke har så stor nedgang i det 
totale sykefraværet. Dette har sammenheng med at Helse og omsorg er et stort felt med en stor andel 
av kommunens ansatte.  
 
Alt i alt ser vi en svak positiv trend i Fauske kommune. Det jobbes kontinuerlig med å få ned 
sykefraværet og øke arbeidsnærværet, men vi må muligens styrke innsatsen innenfor Helse og omsorg. 
Kommunens HMS-plan, vedtatt høsten 2015, er i bruk og organisasjonens HMS-arbeid rapporteres 
jevnlig til AMU. 
 
3.2 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 30. september 2016 for oppvekst og kultur 



 
 
3.2.1 Skole 
 
Tabell 6 – Forbruk per 30. september 2016 for skole  
 

 
 
For skolesektoren er det fortsatt utgifter til vikar ved sykefravær som er hovedutfordringen, hvor 
utgiftene overgår opprinnelig budsjetterte beløp. Økt refusjon av sykepenger kompenserer ikke for de 



økte utgiftene. 
 
Økende behov for oppfølging av enkeltsaker påfører skoler ekstrautgifter. 
 
Status tiltak i budsjett 2016:  

· Leieavtale for Hauan grendehus er per i dag ikke avviklet. Avtalen går ut 1.1.2017.  
· Leieavtale brakkerigg Vestmyra er avviklet for Vestmyra skole per 30. juni 2016.  
· Reduksjon spesialpedagogisk tilbud gjennomført per 30. juni 2016.  
· Reduksjon transporttjenester s gjennomført per 30. juni 2016.  
· Reduksjon 1 årsverk Vestmyra skole gjennomført fra nytt skoleår i august 2016.  

 
Det er fortsatt bekymring for utgifter til vikarer da disse ligger betydelig over opprinnelig budsjett. 
Budsjettet ble imidlertid styrket med 3 mill. kr i budsjettregulering 1/2016, og det forventes derfor at 
enhet skole skal komme ut i balanse ved årets slutt. 
 
3.2.2 Barnehager 
 
Tabell 7 – Forbruk per 30. september 2016 for barnehager  

 
 
Regnskap per 30.09.2015 viser et mindreforbruk på barnehage på ca. 3,8 mill. kr. Dette henger nært 
sammen med følgende faktorer:  

· Barnetallet er i private barnehager er redusert og det er betalt ut mindre tilskudd enn 
budsjettert.  

· Det er utbetalt mindre i støtte til styrket barnehagetilbud for 1. halvår enn det som er 
budsjettert.  

 
Avvik som vil øke utgiftene på barnehageområdet:  

· Refusjoner til barnehagene vedrørende redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon er 
ikke utbetalt for siste halvår. 

· Sykefraværet i barnehagene er fortsatt høyt, og det brukes mer enn budsjettert på 



vikarutgifter i barnehagene.    

 
Området forventes å gå med et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr for 2016. Dette skyldes som sagt lavere 
utbetalinger av tilskudd til private barnehager pga. redusert barnetall og reduserte utgifter knyttet til 
styrket barnehagetilbud.  
 
3.2.3 Barne- og familieenheten 
 
Tabell 8 – Forbruk per 30. september 2016 for Barne- og familieenheten 

 
 
Barne- og familieenheten har pr 30.9. et negativt avvik på over 5 mill. Dette skyldes i hovedsak 
integreringstilskudd som ikke er kommet til utbetaling ennå, og er således ikke et reelt merforbruk. Det 
er vanskelig å gi en sikker prognose for 2016, da det fortsatt er knyttet usikkerhet rundt utgiftssiden 
både for integreringssiden og mottakssiden når det gjelder flyktninger. Det er likevel rimelig å forvente 
at enheten vil gå minimum i balanse ved årets slutt. 
 
3.2.4 Kultur 
 
Tabell 9 – Forbruk per 30. september 2016 for kultur  



 
 
Det store bassenget i Fauskebadet har vært og vil være stengt i overskuelig framtid pga. omfattende 
reparasjoner, og dette medfører betydelige inntektstap for enheten. På tross av dette har enheten 
gjennom nøktern drift, som mål å komme ut i balanse ved årets slutt. 
 
3.3 Helse og omsorg 
 
Tabell 10 – Netto forbruk per 30. september 2016 samhandlingsområde helse og omsorg  

 
3.3.1 Institusjon 
 



Tabell 11 – Forbruk per 30. september 2016 for institusjon  

 
 
Enheten har så langt i år jobbet godt på mange områder. Arbeidet med sertifiseringsprosessen frem mot 
Livsgledesykehjem bærer mange gode effekter, samarbeidsavtaler med videregående skole, barnehage 
og andre frivillige er på plass. Beboere får et bredere og personsentrert tilbud om aktivitet og en ser et 
stort engasjement blant ansatte som driver dette arbeidet frem. En har som mål at det første 
sykehjemmet skal sertifiseres første halvdel i 2017. Enheten har jobbet godt med HMS-arbeidet, noe 
som viser seg i en stabil nedgangen på sykefravær. 
 
Sykehjemmet har i mange år driftet med dobbeltrom på somatiske sengeposter, og dette er krevende 
for ansatte og for mange beboere. Avdelingene gjør en meget god innsats for å legge forholdene så godt 
til rette som mulig for å gi gode tjenester på tross av begrensningen det er å drifte med dobbeltrom. 
 
En stor utfordring for enheten er ressurskrevende brukere på avdeling for personer med demens. Det er 
flere brukere som utagerer fysisk og verbalt, og som krever lønnsressurser utover rammene. Det fysiske 
og psykososiale arbeidsmiljøet påvirkes av dette, og ekstra ressurser er nødvendig for å forebygge og 
redusere utagering. Denne situasjonen har også ringvirkninger ved at tilgangen på vikarer reduseres og 
gir seg utslag i økte utgifter på overtid og forskjøvet arbeidstid. 
 
Enheten har mange vakante, primært små stillinger knyttet opp mot helg. Man har i løpet av året 
gjennom utlysning av rekrutteringsstillinger til personer i helsefagutdanning lykkes med å bemanne flere 
av disse stillingene. Dette er et tiltak enheten vil fortsette med, da det i tillegg til å gi en stabil 
arbeidskraft, er en god arena for å rekruttere helsepersonell i fremtiden. Sykehjemmet får i økende grad 
pasienter på avlastning, og konsekvensene av dette er nedgang på brukerbetalinger da disse plassene 
erstatter langtidsplasser. 
 
Liggetiden på sykehjemmet er betydelig kortere enn for noen få år siden. Mer komplekse 
sykdomsbilder, mer krevende sykepleiefaglige- og omsorgsoppgaver og økende grad av fysisk og verbal 
utagering gir et økt behov for faglige ressurser og stabil arbeidskraft. Det anbefales at man investerer i 
økte ressurser for å imøtekomme denne trenden. En ser at enkelte avdelinger har en marginal 
bemanning med det tjenestetilbudet som gis i dag, og økes ikke ressurstilgangen vil dette medføre et 
svekket tjenestetilbud og en presset arbeidsbelastning, som kan medføre økt sykefravær og frafall av 
arbeidskraft.  
 
Implementeringen av velferdsteknologi fase 1 på sykehjemmet er forsinket pga. tekniske utfordringer. 
Målet er at systemet er oppe og går i oktober-november 2016. 



 
Enheten har ansatt fagutviklingssykepleier med oppstart i oktober, stillingen som aktivitets- og 
frivillighetskoordinator lyses ut i oktober. En har økt antall helsefaglærlinger fra 8 til 11 plasser.  
 
Slik utviklingen er så langt er prognosen for årsresultatet at enheten vil gå i balanse. Manglende 
oppstart av Sagatun er hovedgrunnen til dette, samt styrking av vikarbudsjett i forbindelse med 
økonomimelding 1/2016. I forhold til opprinnelig målsetting for 2016 er det betydelig ubalanse, særlig 
er det ressurskrevende brukere på avdelinger for personer med demens som er den største 
utfordringen. Videre ser man en nedgang på inntekter på brukerbetalinger da tjenesten i økende grad 
har avlastningspasienter som erstatter langtidsplasser. 
 
Det viktigste tiltaket for å gå i balanse er at avdeling Sagatun ikke blir åpnet som institusjon i 2016. 
Videre tiltak er å fortsatt være aktiv med rekruttering på ordinære stillinger og rekrutteringsstillinger, 
dette for å skape en stabilitet i ressurstilgangen, mindre bruk av overtid/forskjøvet vakt, mindre 
vikarbruk og utvikle et enda bedre arbeidsmiljø. 
 
3.3.2 Hjemmetjenesten 
 
Tabell 12 – Forbruk per 30. september 2016 for hjemmetjenesten  

 
 
Hjemmetjenesten har i en kort periode hatt noe mindre behov for innleie av ekstravakt. Men behovet 
har nå tatt seg kraftig opp. Eksempelvis er det ved sonen sentrum/øst nå tildelt 70 oppdrag/besøk i 
tidsrommet kl. 08.00-11.00. Det er i dette tidsrommet brukerne må få sine grunnbehov dekket, som 
morgenstell, frokost og medisiner. Grunnbemanningen er 7 personer på dagvakt, hver person skal da 
gjennomføre ti besøk i tillegg til tilrettelegging og kjøring før lunsj. Dette tilfredsstiller ikke kravet til 
forsvarlig kvalitet på tjenesten eller til brukernes trygghet og verdighet. Det leies nå inn ekstrapersonell 
tilsvarende 4,2 årsverk for å kunne levere tjenester på en forsvarlig måte.. Det er meldt ytterligere to 
brukere med svært omfattende bistandsbehov, slik at behovet for ekstravakter kan øke med ytterligere 
1,4 – 2,8 årsverk. En bruker er i et eksternt behandlingsopplegg fra 01.09.16. Utgift inneværende år er 
på kr 930 000,-. 
 
Det at hjemmetjenesten er ikke er styrket med flere årsverk i forhold til øking av tildelte tjenester, fører 
til stor slitasje på personalet. Dette er en medvirkende årsak høyt sykefravær. Implementering av mobil 
omsorg er gjennomført i tre avdelinger.  
 
Ansettelse av fagutviklingssykepleier vil bidra til at vi kommer i gang med å innføre nye tiltaksplaner 



inneværende år. Dette vil styrke kvaliteten på dokumentasjon, bidra til at brukerne får riktige tiltak 
samtidig som det vil være tidsbesparende for personalet. 
 
Vi har i den siste tiden fått ansatt fagpersonell i flere ledige helgestillinger. Det vil ha en positiv effekt på 
vikarbruken, men til tross for flere utlysninger har vi fortsatt mange ledige sykepleierstillinger, noe som 
påvirker vikarbehovet i negativ retning. Budsjettet er gjennom budsjettregulering 1/2016 betydelig 
styrket på vikarsiden. I tillegg forventes en merinntekt med ca. 3 mill. kr på ressurskrevende tjenester. 
 
Under forutsetning av at det ikke skjer store endringer med hensyn til nye tiltak til brukere med store 
bistandsbehov, skal hjemmetjenesten komme ut med et mindreforbruk for 2016.  
 
3.3.3 Kjøkkendrift 
 
Tabell 13 – Forbruk per 30. september 2016 for kjøkkendrift  

 
 
Fauske Storkjøkken fikk styrket budsjettet betydelig i forbindelse med budsjettregulering 1/2016. Det 
forventes med denne bakgrunn av avdelingen vil komme ut i balanse per 31.12.2016. 
 
3.3.4 Helse 
 
Tabell 14 – Forbruk per 30. september 2016 for helse  



 
 
Regnskapet for legevakt viser et overforbruk på ca. 1 mill. kr. Det ligger statlige overføringer på kr 
500 000 og refusjon fra Sørfold kommune som ikke er regnskapsført. Dette tilsvarer overforbruk i denne 
tjenesten. 
 
Det vil tilkomme ekstra utgifter i forbindelse med overtakelse av to nye kommunale leger, og en 
turnuskandidat. Dette er engangsutgifter for å klargjøre og oppruste tre nye legekontor. 
 
Ut fra kjente forhold forventes et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr per 31.12.2016. 
 
3.3.5 Samhandling 
 
Tabell 15 – Forbruk per 30. september 2016 for samhandling  

 
 
I forhold til 2015 er det en betydelig økning i liggedøgn på sykehus for utskrivingsklare pasienter. Hvis 
denne trenden fortsetter må det påregnes et merforbruk i 2016. Økningen skyldes i hovedsak 



manglende kapasitet både på rehabiliteringsavdelingen og i hjemmetjenesten til å ta imot 
utskrivingsklare pasienter. Det er uklart om det er henvist flere pasienter fra Fauske i 2016 i forhold til 
tidligere år. 
 
3.3.6 NAV 

 
Tabell 16 – Forbruk per 30. september 2016 for NAV  

 
 
Enheten har et underforbruk på 1,2 mill. kr ved utgangen av perioden. Underforbruket kan i hovedsak 
tilskrives lavere utbetaling av sosialhjelp enn budsjettert.   
 
Årsprognosen vurderes til et underforbruk i størrelsesorden 1 mill. kr. Det er knyttet noe usikkerhet til 
prognosen, som forutsetter at dagens nivå på sosialhjelpsutbetalinger vedvarer ut året.  
 
3.4 Rådmannens stab 
 
Tabell 17 – Netto forbruk per 30. september 2016 for samhandlingsområdet Rådmannens stab 



 
 
Årsaken til at enheten ligger høyt i forhold til periodisert budsjett, skyldes feil periodisering på salgs- og 
leieinntekter. Dette vil jevnes ut ved sluttet av året. Enheten forventes å komme ut i balanse ved årets 
slutt. 
 
3.5 Plan og kommunaltekniske tjenester 
 
3.5.1 Vei og gatelys  
 
Tabell 18 – Forbruk per 30. september 2016 for vei og gatelys 

 
 
Regnskapet for enhet VVA per 30. september viser i forhold til netto periodisk budsjett et underforbruk 
på 1,2 mill. kr. Årsaken til underforbruket er at det bevisst holdes igjen midler til å dekke utgiftene til 
vintervedlikehold resten av året. I tråd med vedtatt budsjett er det ikke utført merking av 
fotgjengeroverganger (sebrastriper) på kommunale veier. Flesteparten av sebrafeltene er nå nærmest 



ikke synlig i veibanen. I tillegg er det foretatt første runde av pærebytte av defekte gatelys. I løpet av 
høsten vil den ene årlige runden det bli utført. Med bakgrunn i at vedtatt budsjett viste til en reduksjon 
av innkjøp av klorkalsium har veistandarden blitt redusert mer enn normalt.  
 
Innenfor området vei og gatelys drives enhet VVA svært nøkternt. Standarden av vintervedlikeholdet er 
ved pga. tidligere sparetiltak redusert ved at det ikke brøytes utenfor ordinær arbeidstid før 15 cm 
snøfall. Sommervedlikehold av kommunale veier foretas kun i form av rengjøring av gater til 17. mai 
samt kantslått. 
 
Det forventes at enhet VVA vil levere et resultat i balanse.  
 
Det må imidlertid tas forbehold for vintervedlikeholdsutgiftene for Sulitjelma. Kommunens tidligere 
kontraktør har avsluttet sin virksomhet midt i kontraktsperioden. Budsjettet for 2016 er basert på 
tidligere inngåtte kontraktspriser. Konkurransen for vintervedlikehold er lyst ut og det er ikke per d.d. 
kjent hvem ny brøyteavtale vil bli inngått med, og hva ny utgift vil bli.  
 
3.5.2 Plan og utvikling 
 
Tabell 19 – Forbruk per 30. september 2016 for plan og utvikling  

 
 
Regnskapet for enhet plan/utvikling per 30. september viser i forhold til periodisert budsjett et 
underforbruk på 0,5 mill. kr. Underforbruket kan forklares med at det er større innbetalinger enn 
forventet, jf. periodisert budsjett. Forventes å jevnes ut over året. Regnskapet viser overforbruk på lønn 
i og med at enheten dekker lønn til en stilling som senere dekkes ved overføring fra næringsfondet. ½ 
stilling holdes vakant siste halvår 2016. 
 
Ved utgangen av året forventes det balanse i regnskapet ift. vedtatt budsjett.. 
 
3.5.3 Eiendomsforvaltning 
 
Tabell 20 – Forbruk per 30. september 2016 for eiendomsforvaltning  



 
 
Eiendomsforvaltning består av overføringer til Fauske Eiendom KF, og er i tråd med budsjett. 
 
3.6 Politikk 
 
Tabell 21 – Netto forbruk per 30. september 2016 for politikk  

 
 
Det er vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fra år 
til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende.  
 
Status tiltak i budsjett 2016:  

· Budsjettposter til politisk virksomhet er redusert med til sammen 1 mill. kr.  

 
For 2016 forventes det et regnskap i tråd med vedtatt budsjett.  
 

 
4.0 Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 

 
Tabell 22 – Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 



 
 
Økning avskrivninger påvirker ikke netto driftsresultat da utgiften utlignes med tilsvarende inntektspost. 

 
5.0          Næringsfondet 

 
 
Tabell 23 – Oversikt Næringsfondet 

 
 
Tabellen over viser budsjetterte inntekter og utgifter næringsfondet for 2016 og videre i 
økonomiplanperioden, samt hva som er status så langt i 2016. Hvis alle vedtatte tiltak fra 2016 og 
tidligere år kommer til utbetaling i løpet av året vil fondet ha en negativ saldo på 0,16 mill. kr ved 
utgangen av året.  
 

6.0 Investeringer 
 
6.1 Status/fremdrift investeringer 



 
Nedenfor følger en gjennomgang av investeringsporteføljen for 2016. Det gis en kortfattet oversikt over 
status/fremdrift.  
 
IT: 
Anskaffelsene gjennomføres iht. budsjettforutsetningene. 
 
Velferdsteknologi: 
Anskaffelsene gjennomføres iht. budsjettforutsetningene. 
 
Bredbånd Valnesfjord: 
I budsjett 2014 ble det bevilget 1,5 mill. kr (eks. mva.) som kommunens andel av utbygging av 
bredbåndsnett i Valnesfjord. Dette skulle finansieres med egenkapital. Regningen for prosjektet er 
belastet først i 2016. I mellomtiden er egenkapital medgått til å finansiere andre prosjekter, slik at dette 
prosjektet mangler finansiering i 2016. Rådmannen foreslår i budsjettregulering 2/2016 at dette 
lånefinansieres. 
 
Byggeprosjekter skole: 
Nedenfor gis en kort omtale av de enkelte prosjekt. 
 
Vestmyra skole: 
De bygningsmessige arbeidene er sluttført, og nybygget og del 1 utomhus ble overtatt av byggherre 
Fauske kommune 2. august 2016. I henhold til kontrakten ble ferdigstillelsen noe forsinket, men dette 
forholdet har partene avklart og ordnet opp i gjennom egen tilleggsavtale som dekker opp den 
økonomiske delen ved forsinkelsen. Etter en hektisk innspurt med stor innsats både fra entreprenør og 
byggherreorganisasjon utover sommeren, var skolebygget klart til å ta imot elver og ansatte ved 
oppstart av nytt skoleår 22. august dette år. Prosjektet så langt må kunne sies å være meget vellykket, 
både utfra at tidsplanen mht. ferdigstillelse innen skolestart er oppnådd, og også at vi slik vi har oversikt 
i dag ligger an til å kunne komme i mål uten store økonomiske overskridelser.   
 
Det gjenstår nå å fullføre del 2 av uteområdet, herunder også rivning av den gamle ungdomsskolen. 
Rivningsarbeidet er påbegynt og er beregnet fullført i løpet av desember 2016. Siste del av uteområdet 
gjøres ferdig neste sommer. 
 
Finneid skole: 
Byggearbeidet med utvidelse av paviljong 2 (nytt klasserom pluss grupperom og SFO) og 
ombygging/utvidelse av paviljongene med oppgradering av garderobefasilitetene og sammenkobling av 
paviljongene er ferdig. Det samme er ombyggingen av hovedbygget og deler av uteområdene.  
 
I prosjektet er det ikke tatt høyde for større utomhusarbeid, og det som er utført er i hovedsak å 
oppgradere uteområdet nærmest skolebygningen og å reparere for skader og ødeleggelser som følge av 
det pågående anleggsarbeidet som har vært ved skolen. Det bør avklares hva som skal gjøres videre 
med uteområdet, og hvordan dette eventuelt skal finansieres. Budsjettmessig er det ikke dekning for 
nye tiltak innenfor de rammene som er gitt for prosjektet. 
 
Valnesfjord skole og flerbrukshall:  
Anbudsprosessen for kontrahering av sideentreprenører og hovedentreprenør er nettopp gjennomført, 
og kommunen har inngått kontrakt med vinnerne av konkurransen. Under behandlingen av anbudene 
viste resultatene at avviket mellom antatte byggekostnader og pris på faktiske anbud var svært stor. Det 
ble derfor nødvendig å legge saken fram for ny politisk behandling i kommunestyret, med forslag om å 
øke budsjettrammen med 63,7 mill. kr. Et enstemmig kommunestyre fulgte rådmannens innstilling, og 
prosjektet videreføres i tråd med saksutredningen og tidligere vedtatte planer. Byggestart forventes å 



skje desember 2016. Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2018. 
 
Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet: 
Byggingen av nye gang- og sykkelveier som del av trafikksikkerhetstiltakene som Fauske kommune har 
tatt ansvar for å gjennomføre, er kommet godt i gang. Deler av strekningen fra området Hauan/Finneid 
og fram til Vestmyra er på det nærmeste ferdigstilt. For noen delområder, eksempelvis for traseen fra 
Grønåsveien langs Terminalveien og over myra fram til Handelsparken, er det forsinkelser og utsatt 
byggestart, først og fremst pga. utfordringer med grunnforholdene, men også som følge av at 
prosessene med grunnavståelse har tatt mye tid. Andre delprosjekter som ikke har kommet i gang er 
Eiaveien/Erikstad med opparbeidelse av fortau. Det samme gjelder trafikkløsningen for Finneid skole. 
Her er det reguleringsmessige forhold og nye planløsninger som må avklares før det tas stilling til hvilke 
tiltak som skal gjennomføres. 
 
Tilleggsinvestering utstyr skoler: 
23.06.2016 besluttet kommunestyret en tilleggsbevilgning på 6 mill. kr til skolemateriell ifm. ny 
skolestruktur. Midlene skal brukes til følgende formål: 

· Skilting/foliering kr 700 000,-. 
Hoveddelen av pengene, kr 650 000,-, benyttes i 2017 etter at anbudsrunde innkjøp er 
gjennomført.  

· Komplettering læremidler kr 700 000,-. 
Alle tilgjengelige midler brukt. Det er fremdeles behov for utskifting av læremidler spesielt på 
mellom- og ungdomstrinn. 

· Utstyr til spesialrom kr 1 000 000,-. 
Utstyr til spesialpedagogisk avdeling er dyrt. Opparbeidelse av sanserommet er krevende 
økonomisk, men vil bli en spesialpedagogisk ressurs for kommunen og samarbeidspartnere. Kr 
700 000,- av bevilgningen benyttes i 2016. 

· Inventar kr 300 000,-.  
Forventes brukt i 2016. 

· Datautstyr etc. kr 3 300 000,-. 
Hoveddelen av pengene, ca. 3 mill. kr, benyttes 2017 etter at anbudsrunde innkjøp er 
gjennomført. 

 
Sulitjelma barnehage: 
Arbeid med prosjektering av barnehage, både bygg og uteområde, samt uteområde skole. 
Prosjekteringsfasen går mot slutten, og prosjektet ble sendt ut på anbud i Doffin i juni. Forhandlinger 
med entreprenør er i gang iht. kommunestyrets vedtak.  
 
Sulitjelma basseng: 
Renovering av Sulitjelma basseng har vært ute på anbud i Doffin og entreprenør er valgt. Oppstart i 
desember 2016, med ferdigstillelse 2017. Antatt kostnad 11,4 mill. kr. 
 
Sulitjelma skole avløp 
Det har vært problemer med kloakklukt. Dette fremtrer ved bestemte vindretninger, og problemet er 
midlertidig forsøkt løst med bruk av vifter. Endelig løsning utredes. 
 
Allaktivitetshus: 
Avtale inngått mellom Fauske kommune og Fauskebygg AS etter avlysning av konkurransen om bygging 
av allaktivitetshus. Beløpet er utbetalt innenfor rammen av tidligere bevilgninger til 
allaktivitetshusprosjektet. 



 
Veier: 

· Internveier til Finneidlia 3 fase 2 og 3 er under oppføring. Forventes ferdig i løpet av mars 
2017. Egen finansiering ved salg av boligtomter. 

 
Vann: 

· Anlegging av vann til Finneidlia 3 fase 2 og 3 pågår. Forventes ferdig i løpet av mars 2017. Egen 
finansiering ved salg av boligtomter. 

· Vannledning Straumhaugen ferdig anlagt og tilkoblet alle abonnenter. Noe oppryddingsarbeid 
gjenstår. Planlegges utført våren 2017. Årlig låneopptak. 

· Rehabilitering VA-ledningsnett Fauske. Rehabilitering hovedvannledning 
Marmorveien/Eiaveien pågår. Årlig låneopptak. 

· Rehabilitering servicekummer vann pågår. Årlig låneopptak. 
· Innkjøp gravelaster fullført innenfor budsjett (50 % vann). Egen finansiering. 

 
Avløp: 

· Anlegging av avløp til Finneidlia 3 fase 2 og 3 pågår. Forventes ferdig i løpet av mars 2017. 
Egen finansiering ved salg av boligtomter. 

· Rehabilitering pumpestasjoner pågår. Årlig låneopptak. 
· Innkjøp gravelaster fullført innenfor budsjett (50 % avløp). Egen finansiering. 

 
Rassikring Farvikbekken: 
Arbeidet er i gang etter planen. 
 
Grunnundersøkelser: 
Innhenting av anbud forberedes, og forventes gjennomført i 2016. 
 
Skiltplan: 
Er under gjennomføring, og bevilgningen benyttes i 2016. 
 
Investeringer Fauske Eiendom KF: 
 
Renovering Helsetunet 2. etg.: 
Hovedtyngden her er avslutningsarbeider av rehabilitering av Helsetunet fase 1. Utvendige utskiftninger, 
påbygg ventilasjonsrom og ventilasjonsanlegg. Fase 2 er påbegynt med tilkobling igangkjøring av 
ventilasjonsanlegg og fjerning av gammelt anlegg. Videre innredningsarbeid oppstart januar 2017. 
 
Renovering brannstasjon: 
Ombygging av ny brannstasjon i Sulitjelma er ferdigstilt. 
 
Sagatun 
Innkjøp av brukerutstyr/medisinsk utstyr iht. kommunestyrets vedtak. Prosjektet er avsluttet. 
 
Tak basseng Fauske: 
Prosjektering på takkonstruksjon igangsatt. Antatt oppstart takkonstruksjonen i mai 2017, dette for å 
begrense kostnader samt å prøve å holde bassenget i drift lengst mulig. Vi vil gjennomføre avbøtende 
tiltak i takkonstruksjonen for å sørge for god lufting gjennom vinteren. 
Kontraktsforhandling/kontrahering i januar 2017. 



 
Fliser basseng Fauske: 
Antatt oppstart 2016 med nye fliser i 25 meters bassenget. Terapibassenget forsøkes holdt åpent så 
lenge som mulig. Ferdigstillelse våren 2017. 
 
Rivning av boliger i Buen: 
Dette prosjektet er avsluttet. 
 
Øvrige investeringer: 
Det er flere tak eller deler av tak på kommunale formålsbygg som er skiftet ut i år (helsetun, 
administrasjonsbygg, Finneid skole). Takarbeider er avsluttet for dette året. 
 
 

7.0 Budsjettregulering investeringer 
 
I regnskap for 2015 var det til sammen 20,99 mill. kr som ikke var finansiert. I hovedsak skyldtes dette at 
framdriften på nye Vestmyra skole var betydelig større enn beregnet i investeringsbudsjettet, noe som 
medførte at det ikke var tatt opp stort nok lån i 2015 til å dekke påløpte investeringer. I tillegg var det 
både i 2015 og 2014 prosjekter med overskridelser/manglende finansiering. I hovedsak dekkes det 
udekkede beløpet innenfor allerede bevilget låneramme. Eventuell rest legges inn som lånebehov i 
rådmannens  budsjettforslag for 2017. 
 
Tabell 24 – Forslag til budsjettreguleringer investeringsbudsjett 

 

 
8.0 Finansforvaltning 

8.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2016 sammenlignet med budsjett  

 



 
Likviditetsbudsjettet for 2016 tilsier at det ikke vil bli behov for betydelige trekk på kassekreditten i løpet 
av året. Hovedårsaken til dette er lån på 115 mill. kr til Valnesfjord skole og flerbrukshall. Det 
vesentligste av lånemidlene på 115 mill. kr vil ikke komme til utbetaling før i 2017. Som kjent inngår 
ubrukte lånemidler som en del av kommunens likvide midler inntil de blir brukt på de prosjekter de er 
tiltenkt. 
 
I tillegg til dette viser siste prognose fra KLP at innbetalingene til dem, som følge av lavere forventet 
lønnsvekst vil bli ca. 19 mill. kr lavere enn beregnet i opprinnelig budsjett. 
 
Kjøp av aksjepost i Indre Salten Energi AS på 12,3 mill. kr, som ikke var en del av opprinnelig budsjett, gir 
en negativ effekt på likviditeten. 
 
8.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 
1 Forvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 27 og figur 3 og 4. 
 
Tabell 25 – Oversikt kapitalplasseringer 

 
 
Figur 3 – Utvikling aktiv forvaltning 2016 

 
 
Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Per 
30. september er verdien på plasseringene økt med 0,4 mill. kr sammenlignet med 31.12.2015.  
 
8.2.1 Pareto 
 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og Pareto 
høyrente. 
 
Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende 



selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn 
referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite 
transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og 
investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er solid balanse, god historisk avkastning på 
egenkapital og rimelig prising. 
 
Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 
industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en 
høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i 
obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon ligger mellom null og to år. 
Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og 
forsikringsselskap. 
 
Tabell 26 – Beholdningsoversikt Pareto 

 
 
8.2.2 Sparebank 1 Forvaltning 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 31.8.2016 er vektingen mellom de 
ulike produktene som vist i tabell 29. 
 
Tabell 27 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
 
8.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av ni lån i Kommunalbanken, samt ett lån i KLP Kommunekreditt. 
I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.  
 
Tabell 28 – Fordeling av gjelden per 30. september 2016 



 
 

 
 
Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR. Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe 
oppover siden våren 2016.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
171/16 Kommunestyre 16.11.2016 

 
 
Særutskrift fra kontrollutvalget sak 17/16  - Plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
med følgende prioriterte fokusområder: 
 
1. Introduksjonsordningen 

 
2. Arealplanlegging 

 
3. Sykefraværsoppfølgning 

 
4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 

 
5. Psykisk helse   

 
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

 
7. Varsling 

 
8. Fauske Eiendom KF 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der 
kontrollutvalget finner det nødvendig, og ber om at utvalget årlig vurderer behov for endringer i 
planen. 
 
 

 
Vedlegg: 
27.09.2016 saksprotokoll plan frev 0306016 1327613 



27.09.2016 Saksfremlegg plan frev 1327614 

27.09.2016 Plan frev 2016 til 2019 Fauske 1327615 

27.09.2016 Plan frev Fauske 2016 del 2 1327616 

27.09.2016 Vedlegg 1 OA Fauske 1327617 

27.09.2016 Vedlegg 2 lov og forskrift 1327618 
 
Sammendrag: 
Det vises til kontrollutvalgets sak 17/16. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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              Postboks 54, 8138 Inndyr  06.06.2016 16/508 413– 9.1 
 
 
  
 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL – KONTROLLUTVALGET I FAUSKE 
 
 
Saksbehandler: Lars Hansen 
 
 
Saksgang 
 

Kontrollutvalget i Fauske   03.06.2016 17/16 
 
 
 
17/16  Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
 
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
med følgende prioriterte fokusområder: 
 

1. Arealplanlegging 
 

2. Introduksjonsordningen 
 
3. 
 
4. 
 
5.  
 
6.  
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der 
kontrollutvalget finner det nødvendig 
 
 
Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret) 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
med følgende prioriterte fokusområder: 
 

1. Introduksjonsordningen 
 

2. Arealplanlegging 
 

3. Sykefraværsoppfølgning 
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4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 
 
5. Psykisk helse   
 
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

 
7. Varsling 
 
8. Fauske Eiendom KF 
 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der 
kontrollutvalget finner det nødvendig, og ber om at utvalget årlig vurderer behov for endringer i 
planen. 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
med følgende prioriterte fokusområder: 
 

1. Introduksjonsordningen 
 

2. Arealplanlegging 
 

3. Sykefraværsoppfølgning 
 

4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 
 
5. Psykisk helse   
 
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

 
7. Varsling 
 
8. Fauske Eiendom KF 
 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der 
kontrollutvalget finner det nødvendig, og ber om at utvalget årlig vurderer behov for endringer i 
planen. 
 
 
Rett utskrift:  
 
Dato: 6. juni 2016 
 
 
Lars Hansen 
Sekretær for kontrollutvalget  
 
Saksprotokoll sendt: Fauske kommunestyre  
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 Vår dato: Jnr  ark 
              Postboks 54, 8138 Inndyr  26.05.2016 16/471 413– 5.3 
 
 
  
 
 
 
 
SAK 17/16 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
 
Saksgang: Møtedato: 
Kontrollutvalget 03.06.2016 
  
 
 

Vedlegg:  
• Utkast: plan for forvaltningsrevisjon Fauske kommune 2016-2019,  

o Vedlegg til planen: 1. Overordnet analyse for Fauske kommune, og 2. 
Bestemmelser i lov og forskrift vedr. Forvaltningsrevisjon i kommuner. 

 
 
Bakgrunn for saken 
I henhold til § 10 i Forskrift om kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner skal 
kontrollutvalget minst èn gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 
Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer 
i planperioden.  
 
I merknadene uttaler departementet at kontrollutvalget vedtar hvilke revisjoner 
(forvaltningsrevisjonsprosjekt) som skal gjennomføres med utgangspunkt i denne planen.  
 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon av de 
ulike sektorer og virksomheter. Salten kommunerevisjon IKS og Salten kontrollutvalgservice 
har i samarbeid utarbeidet en overordnet analyse. I sitt møte 23. februar 2016 gjennomførte 
kontrollutvalget en gjennomgang av overordnet analyse, herunder vurderinger av risiko på 
ulike områder. 
 
Overordnet analyse legges ved planen som vedlegg 1.   
 
.   
 
 
 



Vurdering: 
Med bakgrunn i overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon legges det opp 
til at kontrollutvalget prioriterer innen hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon i perioden. 
 
 
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med følgende prioriterte fokusområder: 
 

1. Arealplanlegging 
 

2. Introduksjonsordningen 
 
3. 
 
4. 
 
5.  
 
6.  
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden 
der kontrollutvalget finner det nødvendig 
 
 
 
 
 
 
 
Inndyr 26. mai 2016 
 
 
Lars Hansen 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Bakgrunn 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides 
en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i 
valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen 
skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger.  
 
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Fauske bestilt en overordnet analyse fra Salten 
kommunerevisjon IKS og Salten kontrollutvalgservice som grunnlag for utarbeidelse av plan 
for forvaltningsrevisjon.  
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 4, som 
fastsetter at kontrollutvalget skal se til ”at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)..”, jf. tilsvarende formulering i § 9 første ledd 
i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Etter § 10 skal det ”minst én 
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget 
er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.” Det er videre 
fastsatt at kommunestyret vedtar planen.  
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og 
måloppnåelse.  
 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og 
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av 
måloppnåelsen og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til: 

o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

o å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 



  
 

 
Statlig tilsyn med kommunesektoren er omtalt i koml. kap. 10A, og det er også gjennom 
Meld. St. 12 (2011-2012) oppfordret til samordning av tilsyn, også i forhold til kommunens 
egenkontroll. Kontrollutvalget vil bidra til samordning mellom statlig tilsyn og kommunens 
egenkontroll.  
 

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 
Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for 
å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og 
ressurser, og om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Bestillingen sendes Salten 
kommunerevisjon IKS.  
 

Rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 
resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å 
rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for 
når og hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en 
hensiktsmessig form og frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret.  
 
 

Prioriteringer i denne planperioden 
Generelt  
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for den enkelte 
kommune, herunder KOSTRA-tall og rapporter fra statlig tilsyn. I tillegg er det gjennomført 
samtaler med rådmann, ordfører og representant for opposisjon. Det vises til den overordnede 
analysen for nærmere opplysninger. På bakgrunn av denne analysen legges det opp til en 
utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger (jf. 
vedlegg). Et prosjekt blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil 
dette være prosjekter som skal fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. 
Ved en konkret utvelgelse av prosjekter bør nytteverdien vurderes i forhold til forventet 
ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  
 
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir 
konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
 
 

Gjennomført forvaltningsrevisjon i forrige periode (2011-2015) 
1. Responstid byggsak (bestilt av utvalget som gikk av 2011) 
2. Spesialundervisning 
3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger  
4. Kvalitet i pleie og omsorg 

 



  
 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene som 
foreligger.   
  
Antall prosjekter som gjennomføres per år vil generelt avhenge av de ressursene som er 
tilgjengelig, og av omfanget av det enkelte prosjekt. Det skal årlig gjennomføres 
forvaltningsrevisjon i Fauske kommune.  
 
 
Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende prioritering av prosjekter 
for Fauske kommune for 2016 – 2019: 
 

1. Introduksjonsordningen 
 

2. Arealplanlegging 
 

3. Sykefraværsoppfølgning 
 

4. Ressursutnyttelse teknisk sektor 
 
5. Psykisk helse   
 
6. Forvaltning av ressurser til kultur / idrett i Fauske kommune 

 
7. Varsling 
 
8. Fauske Eiendom KF 
 

En nærmere beskrivelse av innholdet i disse prosjektene, ligger i vedlegget. 
 
Fordi det i løpet av planperioden kan oppstå behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon 
utenom den prioriteringen som er satt opp, vil kontrollutvalget overfor kommunestyret foreslå 
at utvalget gis fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden dersom det er 
nødvendig. 
  
 
 
 
 
 

 



Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune – perioden 2016-2019 
Mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter  

Nr Prosjektområde Tema - vinkling Risikoområder 
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 Generelt for kommunen  / sentraladministrasjon 
  Rådmannens internkontroll i Fauske 

kommune 
Kartlegging og vurdering av rådmannens internkontroll etter 
kommuneloven.    

Etterlevelse av lover og regler 

 Personvern  Hvordan håndterer og sikrer kommunen beskyttelsesverdig 
informasjon om sine brukere? 

Etterlevelse av lover og regler 

 Offentlighetsloven / journalføring Ivaretas åpenhet og tilgjengelighet for forvaltningens 
dokumenter? 

Etterlevelse av lover og regler 

  Planlegging, styring og organisering av 
investeringsprosjekter 

Har det vært tilfredsstillende planlegging, styring og 
organisering av kommunens investeringsvirksomhet? 

Organisering. Effektivitet 

7 Varsling Har kommunen et system for å håndtere varsling i samsvar 
med bestemmelser om dette i arbeidsmiljøloven. Har 
kommunen en beredskap til å håndtere varslersituasjoner? 

Etterlevelse av lover og regler 

  Ledelse og styring Har kommunen en tilfredsstillende personalledelse og 
ivaretakelse av de ansatte 

Organisering, effektivitet 

2 
 

Arealplanlegging Har kommunen system for internkontroll, rutiner for 
saksbehandling og kompetanse på området? Gjøres arbeidet 
i samsvar med regelverk og kommunale vedtak? 

Etterlevelse av lover og regler 

3 Sykefraværsoppfølgning Har kommunen et overordnet system for rapportering og 
oppfølgning av sykefravær? Unyttes muligheter for 
utprøving? Hva innebærer sykefravær? 

Etterlevelse av lover og regler. 
Effektivitet. 

 Styring og foretaksledelse Fauna KF  Er det utarbeidet målsettinger og planer i tråd med 
overordnede mål og forventninger til foretaket? Har 
foretaket styringssystemer som sikrer at selskapets 
aktiviteter er i samsvar med målene, og hvordan fungerer 
dette i praksis? 

Etterlevelse av vedtak. Effektivitet 

8 Styring og foretaksledelse Fauske 
Eiendom KF  

Er det utarbeidet målsettinger og planer i tråd med 
overordnede mål og forventninger til foretaket? Har 
foretaket styringssystemer som sikrer at selskapets 
aktiviteter er i samsvar med målene, og hvordan fungerer 
dette i praksis? 

Etterlevelse av vedtak. Effektivitet 
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Mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter  

Nr Prosjektområde Tema - vinkling Risikoområder 
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Skole / barnehage / kultur 
 

 Kvalitet i kommunens barnehager Beskrivelse av status for barnehagesektoren i forhold til 
sentrale bestemmelser i lov og forskrift. Etterlevelse av lov 
og regelverk for barnehage 

Etterlevelse av lover og regler, 
økonomi 

 Sykefraværsoppfølgning innen 
barnehager 

I hvilken grad etterleves regelverk og vedtak innen helse, 
miljø og sikkerhet, samt sykefraværsoppfølgning ? 

Etterlevelse av lover og regler. 
Ressursbruk 

 Oppfølgning av barn med spesielle 
behov i kommunens barnehager 

Hvordan følges barn med spesielle behov opp i 
barnehagene, og hvordan fungerer overgangen til skole?   

Etterlevelse av lover og regler. 
organisering 

 Elevenes fysiske skolemiljø Vurdere status for kommunen mht skolemiljø, herunder 
etterlevelse av krav til fysisk miljø og om det arbeides 
systematisk på området. 

Etterlevelse av lover og regler 

 Elevenes psykososiale skolemiljø Vurdere status for kommunen mht skolemiljø, herunder 
etterlevelse av krav til psykososialt miljø og om det arbeides 
systematisk på området. 

Etterlevelse av lover og regler 

  Kvalitet i grunnskolen Etterleves lovkrav til kvalitetssikring i grunnskolen?  Etterlevelse av lover og regler 

 Kartlegging og oppfølgning av barn 
med lærevansker og andre problemer 

Hvordan fungerer kartlegging og oppfølgning av barn med 
særskilte behov, ved overgang fra barnehage til grunnskole? 

Organisering. Etterlevelse av lover 
og regler. 

 Regeletterleving i grunnskolen – 
elevers rettigheter 

Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre 
elevers rettigheter  

Etterlevelse av lover og regler 

 Regeletterleving i grunnskolen – 
foreldres medbestemmelse 

Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre 
Foreldres medbestemmelse 

Etterlevelse av lover og regler 

1 
 

Introduksjonsordningen  Er introduksjonsordningen i samsvar med lovkrav. I hvilken 
grad oppnår man integrering i ordinært yrkes- og 
samfunnsliv? 

Etterlevelse av lover og regler 
Ressursbruk 

6 Forvaltning av ressurser til kultur / 
idrett i Fauske kommune 

Forvaltning av tilskudd og støtteordninger.   Effektivitet 
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Mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter  

Nr Prosjektområde Tema - vinkling Risikoområder 
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Helse /sosial / omsorg 
/barnevern 

  

  Kvalitet og ressursbruk i barnevernet Overholdes frister, og hvordan er utviklingen på området?  
Er saksbehandlingen i samsvar med krav på området? 

Etterlevelse av lover og regler 

 
 

Tilsyn, oppfølging og kontroll ved 
fosterhjemsplasseringer.   

Ivaretar barnevernet sitt ansvar for tilsyn med fosterhjem, jfr 
barnevernsloven? 

 
Etterlevelse av lover og regler 

 Sykefraværsoppfølgning innen 
utvalgte enheter i pleie og omsorg 

I hvilken grad etterleves regelverk og vedtak innen helse, 
miljø og sikkerhet, samt sykefraværsoppfølgning ? 

Etterlevelse av lover og regler. 
Ressursbruk 

 Samhandlingsreformen  Gjennomføring av samhandlingsreformen i Fauske. Fungerer 
reformen etter forutsetningene 

Økonomi, effektivitet 

 Helsesøstertjenesten  Har kommunen et omfang av og innhold i 
helsesøstertjenesten som tilfredsstiller lovkrav? 
Gjennomføres helsesøstertjenesten i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og føringer? 

Etterlevelse av lover og regler. 
Ressursbruk 

 
 
 
 

 
Miljørettet helsevern i 
barnehage/skole 
 

Ivaretar kommunen sitt tilsynsansvar jfr forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv?  Er skoler og 
barnehager godkjent av kommunen, og gjennomføres tilsyn 
med oppfølgning av avvik? 

 
Etterlevelse av lover og regler 

5 Psykisk helse  Oppfyller kommunen lovkrav til psykisk helsevern? Er 
tjenesten organisert på en hensiktsmessig måte? 

Etterlevelse av lover og regler 

 Tilskuddsordninger for 
ressurskrevende brukere 

I hvilken grad utnyttes tilskudds- og finansieringsordninger i 
forhold til ressurskrevende brukere? 

Effektivitet. 

 Saksbehandling og oppfølgning av 
mottakere av økonomisk sosialhjelp 

Er saksbehandlingen på området i samsvar med lover og 
regler? I hvilken grad har kommunen tiltak for å gjøre 
sosialhjelpsmottagere selvhjulpne? Virker tiltakene? 

Etterlevelse av lover og regler 
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 Teknisk sektor   

    

 Kontroll med vannkvalitet / 
ledningsnett 

Er det god kontroll med kvaliteten på vannet i kommunens 
ledningsnett? Gjennomføres oppfølgning av avvik? 

Etterlevelse av lover og regler 
Ressursbruk, effektivitet 

  

    

  Brukerbetaling vann, avløp  Er brukerbetaling innen vann- og avløpssektoren i samsvar 
med lover og regler på området?  

Etterlevelse av lover og regler. 

 Kommunale veier – vedlikehold Fungerer forvaltningen av kommunens veier på en god 
måte. Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. 

Ressursbruk, økonomistyring 

 Internkontroll og sikkerhet 
vannforsyning 

Er internkontrollsystemer og beredskap i samsvar med 
regelverk og kommunale vedtak  

Etterlevelse av lover og regler 

4 Ressursutnyttelse teknisk sektor Utnyttes investeringer i anlegg og utstyr på en god måte? 
Kvalitetssikring av behov, før utlysning av anbud, 
kapasitetsutnyttelse. 

 Ressursbruk, effektivitet 

    
    
    
    

 



              
 
 
  
 
  
 Vedlegg 1 til Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune 2016-2019 
   
 

 OVERORDNET ANALYSE 2016  
 
 
 FAUSKE KOMMUNE 
 
 
 Utarbeidet av Salten kontrollutvalgservice og Salten kommunerevisjon  

 
 
 



 
Forord 
 
Bestemmelsene om tilsyn, kontroll og revisjon i kommunelovens kapittel 12 med forskrifter setter som krav at det skal gjennomføres en 
overordnet analyse basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Den overordnede analysen skal fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og å prioritere mellom ulike områder 
hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. På denne måten ønsker man å sikre at det er de nyttigste 
forvaltningsrevisjonsprosjektene som gjennomføres. 
 
I arbeidet med overordnet analyse har Salten kontrollutvalgservice benyttet et skjema utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund for 
gjennomføring av analysen. Skjemaet inneholder ulike elementer som bør inngå i en overordnet analyse. Overskriftene på kolonnene angir de 
ulike elementene. 
 
Kolonne 1 – Mål 

• Gjeldende lover og forskrifter 
• Vedtak og forutsetninger i kommunestyret (gjerne vedtatte målsettinger) 

 
Målet med analyse er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forhold til lover, forksrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Kommunen utfører en rekke lovpålagte tjenester. I de ulike lovene framgår de krav som stilles til tjenestene som kommunene skal yte. I en slik 
sammenheng kan de kravene som gjeldende lover og forskrifter setter til de tjenestene som kommunen er pålagt å levere til sine innbyggere, 
forstås som mål for den kommunale virksomheten. 
 
Kolonne 2 – Risikofaktorer 
Med risikofaktorer menses hendelser som dersom de inntreffer, medfører at kommunen ikke når sine mål. Mulige hendelser, dvs 
risikofaktorer, kan være alt fra det mest iøynefallende og selvsagte til det mest usynlige og usannsynlige. Det kan være snakk om både eksterne 
og interne faktorer 
 
Kolonne 3 – Konsekvens 
Med konsekvens tenkes her på den påvirkning eller betydning det vil ha for kommunens måloppnåelse, dersom de ulike risikofaktorene i tredje 
kolonne slår til.  
 
Kolonne 4 – Sannsynlighet 
I denne kolonnen blir det vurdert hvorvidt det er sannsynlig at kommunen ikke når sine mål. Et nyttig utgangspunkt for dette kan være å se på 
hva som har hendt tidligere og i tillegg vurdere endringer i omgivelsene.  



 
Kolonne 5 – Tiltak 
Her står de tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og 
redusere virkningene dersom risikofaktorene likevel slår til. Sagt på en annen måte: Hva gjør kommunen for å nå aktuelle mål? 
 
 
Kolonne 6 – Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 
Utarbeidelse og behandling av Plan for forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel for folkevalgt tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets 
vurderinger av risiko og vesentlighet for egen kommunen. Overordnet analyse legges frem for kontrollutvalget for gjennomføring av 
vesentlighetsvurderinger, altså hvor viktig det er for kommunen med måloppnåelse på ulike områder. Kontrollutvalgets vurdering av 
vesentlighet gir grunnlag for utvalgets påfølgende prioritering av hvilke fokusområder de ønsker at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. 
 
 
Bodø, 14. april 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Overordnede mål/strategidokumenter: 
Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025 - Visjon og hovedmålsetting:   
 
Folkehelsekommunen der alle trives 
Fram mot år 2025 skal vi sammen utvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er: 

- God folkehelse, - Vekst i næringslivet, - Vekst i folketall, - Gode tjenester 
 
Strategier: 1: Folkehelse, 2: Steds- og næringsutvikling – de tre sentraene, 3: Frivillig sektor, 4: Oppvekst, bo- og nærmiljø, 5: Den regionale 
dimensjonen, 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker 
 
Informasjonsinnsamling: 
Analyse av dokumenter og statistikk 
Samtale med ordfører, opposisjonspolitiker, rådmann. 
 
Mål/strategidokumenter/lover: 
 Årsberetning 2013 og 2014 

 
 
Oppvekst/kultur Helse/sosial/omsorg Teknisk 
 
 Opplæringsloven 
 Barnehageloven  
 Læreplanen 
 Friluftsloven 
 Kulturminneloven 
 Bibliotekloven 
 Lov om film og videogram 
 Kommuneplan for fysisk aktivitet og natur 

opplevelser 
 

 
 Lov om sosiale tjenester 
 Lov om barnevernstjenester 
 Lov om pasientrettigheter 
 Lov om helsepersonell 
 Lov om kommunehelsetjenesten 
 

 
 Forurensningsloven 
 Drikkevannsforskriften 
 Lov om vann- og kloakkgebyr 
 Slamforskriften 
 Plan- og bygningsloven 
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) 
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
STRATEGISK LEDELSE OG STØTTE/STAB 
  
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 
 

Manglende/svakt 
system for overordnet 
planlegging/strategi-
utvikling/styring/ 
rapportering 
 

MIDDELS/STOR 
Manglende helhetlig og 
overordnet grep på 
utvikling og styring 

STOR 
Kommuneplanens samfunnsdel er foreldet og 
må rulleres. Arealdelen skulle vært rullert i 2015 
men er forsinket. Årsrapport viser i hovedsak 
ikke til gjennomføring av mål. Nærmest 
utelukkende økonomitall. Har ikke etablert et 
målstyringssystem. Planprogrammet er foreldet. 
Stor turnover på ledernivå gir risiko. 
Undersøkelse fra Statsarkivet (2013) viste at 
kommunen manglet bl a arkivplan. 

 
Revisjonen får opplyst at 
rullering av samfunnsdelen er på 
gang. Det uttrykkes bekymring 
om manglende planavklaring. 

 
Bekymring i 
forhold til 
manglende planer, 
f.eks 
reguleringsplaner 

"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 
 

Manglende rutiner for 
økonomistyring 
 

MIDDELS/STOR 
Manglende måloppnåelse 
og svekket økonomi 

STOR 
Økonomistyringen i kommunen er en klar 
utfordring. I årsberetning for 2014 pekes spesielt 
på utfordringer innen helse og omsorg. Slitt med 
å ta ut effekter der.  
 

 
 

 
 
 

"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

Manglende 
kompetanse om 
innkjøp 
 

MIDDELS/STOR 
Urasjonelle innkjøp 
Svekket omdømme 

MIDDELS 
Har koordinator, men forvaltningsrevisjon har 
avdekket svikt.   

  
 

 
 

 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 
 
 
 

 
Høyt sykefravær 
 
Manglende HMS 
 
Konflikter på 
arbeidsplassen 

 
STORE konsekvenser. 
Økte kostnader for 
kommunen 
Økt belastning for 
organisasjonen og de 
ansatte.  
Svekkelse av omdømme. 

 
STOR/MIDDELS 
Årsrapport for 2014 inneholder ikke tall for 
sykefravær. Det er svakt. Revisjonen har derfor 
ikke sett tall for kommunen.  
Oppslag i media tyder på at det har vært svak 
konflikthåndtering i kommunen.  

 
 
  

 
(Sykefravær) 
HEMIS 
(bedriftshelsetjene
sten) opplyses å 
være inne med 
undersøkelser, og 
pri av denne gr ei. 
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
 
 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

 
IKT-teknologi: risiko 
med sikkerhet og ved 
anskaffelser 

 
MIDDELS/STOR 
Store konsekvenser ved 
feilkjøpt teknologi 

 
LITEN 
Det gis uttrykk for at tjenestene på dette 
området fungerer tilfredsstillende.  

 
 

 
 

 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

 
Beredskap 

 
MIDDELS/STOR 
Store konsekvenser ved 
svikt i systemer 

 
MIDDELS 
Tilsyn fra FM i 2013 avdekte avvik i ROS og 
beredskapsarbeidet.  
 

 
Plan for kommunal kriseledelse 
revidert 10.12.2015. 

 

 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

 
Systematisk 
psykososialt miljø: 
Manglende 
kompetanse og 
ressurser 
 

 
LITEN 
 

 
STOR/MIDDELS 
Har lite konkret info om tiltak. Men litt signaler 
om at psykososialt miljø ikke har vært helt 
optimalt.  
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

 
Investeringsprosj: 
Manglende 
planlegging, 
gjennomføring og 
styring 
 

 
STOR/MIDDELS 
Kan gi betydelige 
kostnadsøkninger 

 
STOR/MIDDELS 
Har vært eksempler på prosjekter som har skapt 
mye støy.  

 
 
 

 

 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

 
Kompetanse: 
sviktende rekruttering 
 

 
STOR/MIDDELS 
Kan gi betydelige 
kostnadsøkninger 

 
LITEN 
Ikke informasjon om det er utarbeidet 
kompetanseplan.  
 
Kommunebarometeret 2015 viser et 
kompetansenivå i tjenestene som gjennom-
gående ligger over nivået med gruppa.  
 
Kommunen har slitt med rekruttering av 
sykepleiere. 
 

 
 
 

 

 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

 
Ivaretakelse av 
habilitet og roller: 
Manglende rutiner og 
oppfølging 

 
MIDDELS/LITEN 
Tap av renome 
 

 
MIDDELS/LITEN 
Det gis uttrykk for at det generelt er ryddighet i 
forhold til dette. En enkeltsak som kom opp i 
media skapte betydelig støy.  
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
 
"Rasjonell og effektiv 
forvaltning av 
kommunen" 
Jf. Kommuneloven § 1 

 
Bruk av konsulent-
tjenester: Manglende 
rutiner 
 

 
MIDDELS 
Kan gi ekstrakostnader 

 
STOR/MIDDELS 
Eksempel på at dette har vært litt ute av 
kontroll, samt manglende rutiner, jfr 
forvaltningsrevisjon. 
 

 
 
 

 

 
Brukermedvirkning/ 
undersøkelser 

 
Manglende rutiner 
 

 
MIDDELS/LITEN 
Svak brukerretting av 
tjenester, misfornøyde 
brukere 

 
STOR 
Det fremgår av Kommunebarometeret at 
brukerundersøkelser er et område kommunen 
får trekk for.  

 
 
 

 
 

 
IKT 

 
Manglende rutiner og 
systemer 
 

 
STOR 
Kan få store konsekvenser 
for driften av kommunen 

 
MIDDELS/LITEN 
Inntrykket er at tjenesten har vært driftet på en 
tilfredsstillende måte. Informantene melder ikke 
om at det har vært problemer. 

 
 
 

 

 
Miljø 

 
Manglende rutiner og 
systemer 
 

 
MIDDELS/LITEN 
 

 
MIDDELS/LITEN 
Klima- og energiplan er utgått på dato og bør 
revideres.  
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
 
TJENESTEOMRÅDER 
 
 

KULTUR 
 
 

 
Manglende 
ressurser og 
aktiviteter 
 
Manglende 
samarbeid internt 
og eksternt 
 
 

  
LITEN/MIDDELS  
Redusert trivsel og 
tilhørighet for samfunnet  
 

 
LITEN 
Kommunebarometeret viser at relativ andel av 
kommunens totale nto driftsutgifter til 
kultursektoren ligger på et rimelig godt nivå. 
Tjenesteområdet er blant kommunens beste i 
barometeret  
 
Tjenesteområdet har ikke vært fremhevet som 
et risikoområde av informantene.  
 

 
 

 
 

 
BARNEVERN 
Sikre at barn og unge som 
lever under forhold som 
kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig 
hjelp og omsorg til rett tid 
Jf. lov om 
barneverntjenester § 1-1 

 
Manglende 
kompetanse og 
ressurser 
 
 

 
STOR 
Store konsekvenser for 
barna 
 
 

 
MIDDELS/LITEN 
Kommunebarometeret viser at det er noe 
utfordringer med fristoverskridelser.  
 
Kompetansesituasjonen ser rimelig 
tilfredsstillende ut. 
 
 Tjenesteområdet har ikke vært fremhevet som 
et risikoområde av informantene.  
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
 

HELSE 
Alle kommuner skal sørge 
for allmennlege- tjeneste, 
herunder fast- 
legeordning 
Jf. Lov om 
kommunehelsetjeneste 
 

 
Manglende 
ressurser: 
- økonomi 
- personell 
- kompetanse 
 
 

 
STOR 
Dårligere tjenestetilbud 
 
Manglende legedekning 
 

 
MIDDELS/LAV 
Kommunebarometeret viser at legedekningen er 
noe svak, samt lite ledig plass på listene. For flere 
andre områder ser situasjonen tilfredsstillende ut; 
helsesøster, undersøkelse 1. skoletrinn, og 
hjemmebesøk etter fødsel.  

 
 
 

 
 

 
Gjennomføring av psykisk 
helsevern skal skje på en 
forsvarlig måte, hvor 
tiltakene tar utgangs-
punkt i pasientens behov. 
Jf. Psykisk helsevernloven  
§ 1-1 

 
Manglende ressurser 
som økonomi, 
personell og 
kompetanse 
 

 
STOR 
Brukere får ikke 
nødvendig oppfølging, 
noe som kan ha store 
konsekvenser for den 
enkelte og for omverden 

 
MIDDELS 
Dekningen av psykiatrisk sykepleier ser ut til å 
være svak. 

 
 
 
 

 
 

 
 

NAV  
Kommunen skal fremme 
økonomisk og sosial 
trygghet, å bedre 
levevilkårene for 
vanskeligstilte, å bidra til 
økt likeverd og likestilling 
og forebygge sosiale 
problemer 
Jf. lov om sosialtjenester § 

 
Manglende ressurser 
som 
økonomi/personell 
og kompetanse  
 

 
STOR 
 
 

 
STOR/MIDDELS 
Kommunebarometeret viser at situasjonen i 
tjenesten er rimelig tilfredsstillende og blant de 
som ligger best an for kommunen.  
 
Tallene viser at en høy andel av de på 
kvalifiseringsstønad, går over 6 mnd på 
sosialhjelp. Høye driftsutg per bruker for 
kvalifiseringsprogrammet.  
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
1-1a 
 
 
OMSORG 
Pleie og omsorg skal i 
størst mulig grad ivareta 
brukernes ønsker og 
behov som disse til 
enhver tid har krav på å 
få dekket ut fra lover og 
forskrifter 
 

 
Manglende 
institusjonsplasser 
og tilbud om 
hjemmetjenester  
 
 

 
STORE 
konsekvenser 
 

 
STOR/MIDDELS 
Revisjonsrapport fra 2015 viser til bruk av 
dobbeltrom samt noe svikt i rutiner. Også mangel 
på kvalifisert personell og opplæring, spesielt i 
helg. 
 
Mangel på sykepleiere.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brukerne skal oppleve at 
de møtes med verdighet 
 

Manglende 
ressurser, 
kompetanse og fokus 
 

STOR 
 

STOR 
System for brukerundersøkelse bare delvis 
ivaretatt.  
 

 
 
 
 
  

 

 
 

SKOLE 
   
Alle elever i grunnskoler 
og videregående skoler 
har rett til et godt fysisk 
og psykososialt miljø 
som fremmer helse, 
trivsel og læring 
Jf. Opplæringsloven § 9-1 

 
Manglende 
rutiner/systemer  
for å sikre god 
kvalitet på 
undervisning, 
skolemiljø og 
arbeidsmiljø 
 
Manglende 
ressurser: 

 
STOR 
Kan gi mindre trivsel, 
mindre læringsutbytte og 
utviklingsmuligheter  

 
STOR 
Ressursinnsats:  
KOSTRA- tallene for 2015 viser en andel 
driftsutgifter til sektoren, og driftsutgifter per elev 
på nivå med sammenligningsgruppen. Nivået for 
driftsutgifter til undervisningsmateriell er på nivå 
med gruppa, og driftsutg til inventar og utstyr per 
elev er klart under nivået.  
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- personell  
- kompetanse 
 
 
 

Læringsmiljø:  
Elevundersøkelsen viser gode resultater i forhold 
til motivasjon, trivsel, faglig utfordring, 
læringskultur, mobbing mm.  
 
Læringsutbytte: 
Resultatene både når det gjelder avgangskarak-
terer, nasjonale prøver 5. trinn og andel elever på 
laveste nivå, viser et dårlig resultat for 
kommunen, og at man er blant de dårligste 
nasjonalt. 

 
 

 
 
 
 
 
Bekymringsfullt. 

Elever som ikke har 
eller som ikke kan få 
tilfredsstillende 
utbytte av det 
ordinære 
opplæringstilbudet, 
har rett til 
spesialundervisning 
Jf. Opplæringsloven § 5-1 
 

 
Manglende 
ressurser til å: 
- avdekke tilfeller 
- behandle saker 

 
STOR 
Konsekvenser for elever 
med spesielle behov og 
deres muligheter til 
utvikling og læring  
 

 
LITEN 
KOSTRA- tallene for 2015 viser at andelen elever 
som får spesialundervisning, er noe lavere eller på 
nivå med gruppa.  
 
Andel spesialundervisningstimer av antall 
lærertimer totalt, er klart høyere. 

 
 

 
 
 
 

Kommunen skal ha et 
tilbud om 
skolefritidsordning 
(SFO) før og etter 
skoletid for 1-4 års 
trinn, og for barn med 

 
Manglende 
tilbud/plasser 
 
Manglende 
personell og 
ressurser 

 
MIDDELS 
Betydning for arbeidstakere 
med barn i aldersgruppen. 

 
LITEN 
Andelen elever som benytter tilbudet er klart 
høyere enn gruppa, men andelen med full plass er 
lavere. 
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Mål   Risikofaktorer 

Hva kan hindre måloppnåelse? 
Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
særskilte behov 
Jf. Opplæringsloven § 13-
7 
 

HELSESØSTER-
TJENESTE 
Kommunen skal tilby 
skolehelsetjeneste til 
barn og ungdom 0-20 
år. 
Jf. Forskrift om helse-
stasjons- og 
skolehelse-tjeneste 

Manglende 
personell og 
ressurser 

MIDDELS 
Betydning for å fremme 
fysisk/psykisk helse og 
forebygge sykdommer og 
skader. 

LITEN 
Andel barn som har gjennomført 
helseundersøkelse innen utgangen av første skole-
trinn, ligger på nivå med kommunegruppa.  
 
Netto driftsutgifter til tjenesteområdet ligger klart 
høyere enn kommunegruppa. Dette kan henge 
sammen med et høyt antall nye landsmenn.  
 

  

  
BARNEHAGE 
Full barnehage-
dekning 
Jf Barnehageloven § 7 
 
God kvalitet i alle 
barnehager 
Jf barnehageloven § 1  
og § 2 

 
Manglende 
utbygging  
 
Manglende 
ressurser: 
- kompetanse 
- Personell 
- økonomi 

 
STOR 
konsekvens for søkerne, og 
for rekruttering til 
bosetting og arbeid i 
kommunen. 

 
LITEN 
Netto driftsutgifter per innbygger ligger noe 
lavere enn gruppa, og det gjør også prioritering av 
tjenesteområdets andel av driftsutgifter. Drifts-
utgifter per barn, er likevel på nivå.  
 
Kompetansesituasjonen i tjenesten er god. Andel 
minoritetsspråklige som går i barnehage er lav.  
 
Noe ledig kapasitet i tilbudet.  
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Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 

Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? 
Kontrollutvalgets 
vurderinger og 
prioriteringer Konsekvens 

Stor/Middels/Liten 
Sannsynlighet 
Stor/Middels/Liten 

 

 
 
INTEGRERING AV 
FLYKTNINGER 

 
Manglende 
ressurser: 
- kompetanse 
- Personell 
- økonomi 

 
STOR 
konsekvens for deltakerne, 
og for kommunen. 

 
STOR/MIDDELS/LITEN 
Kommunen har tatt inn en stor gruppe flyktninger. 
Det foreligger ikke opplysninger om svikt i den 
forbindelse, men det foreligger risiko.  

 
 
 

 
Økende problem med 
sosialhjelp etter at 
integreringsperioden 
er over. Risikoen er 
ganske stor for at 
flyktninger blir en 
økonomisk belastning 
for kommunen. 

 
TEKNISK 
Vedlikehold av 
ledningsnett for vann og 
avløp 
 

 
Manglende ressurser: 
- økonomi 
- kompetanse 
 
 

 
STOR 
 

 
MIDDELS/LITEN 
Hele befolkningen opplyses å være tilknyttet 
vannverk med godkjente resultater (2014), og 
samtlige vannverk har beredskapsplan, men lite 
øvelser gjennomført. Hele befolkningen er 
tilknyttet anlegg der rensekravene er oppfylt.  

 
 
 

 
 
Bekymret for 
gammelt 
ledningsnett. 

 
Internkontroll 
vannbehandling til beste 
for forbrukerne 
 

 
Manglende ressurser: 
- økonomi 
- kompetanse 
 

 
STOR 
Manglende kvalitet på 
drikkevannet har stor 
konsekvens 
 

 
MIDDELS 
Bare halvparten av vannverkene hadde 
oppdatert beredskapsplan siste år (2014). 

 
 
 

 
 

 
Forestå opprusting av 
kommunale veier i hht. 
vegplanen 

 
Manglende ressurser: 
- økonomi 
- maskiner 
- personale 

 
STOR 
 

 
MIDDELS/LITEN 
KOSTRA- tall for 2014/15 viser driftsutgifter per 
veikilometer, klart under gruppa. Bto inv utg per 
innbygger gikk fra under til over snittet for 

 
 
 
 
 

 
 
Spørsmål om 
effektiv ressursbruk 
innen teknisk 
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Risikovurdering Risikoreduserende tiltak 
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Stor/Middels/Liten 
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Stor/Middels/Liten 

 

 
 
 

gruppa fra 2014 til 15. Andel kommunale veier 
uten fast dekke er ca dobbelt så stort som 
gruppa.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

EIENDOM 
Planlegge og utføre 
vedlikehold  av 
kommunens bygninger  
 

 
Manglende ressurser: 
- personell  
- systemer  
- rutiner  
 

 
MIDDELS/STOR 
Manglende vedlikehold av 
bygg. 
 

  
STOR/MIDDELS/LITEN 
Har ikke opplysninger. Har bedt KF om innspill! 

 
 
 

 
 

 
PLANLEGGING 
Arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven, 
kommunale planer og 
vedtak 
 

 
Manglende ressurser: 
- personell  
- systemer  
- rutiner  
 

 
MIDDELS/STOR 
Tap av arealer, 
erstatningsansvar, uønsket 
utvikling. 
 

  
MIDDELS 
Har etterslep på plansaker. Arealdelen skulle 
vært ferdigstilt i 2015. Det gis også uttrykk for at 
reguleringsplaner ikke kommer som forventet.   

 
 

 
KU: STOR 
sannsynlighet og 
konsekvenser.  

BYGGESAK 
 Saksbehandling ut fra 
lovverk, kommunale 
planer og vedtak 
 

 
Manglende ressurser:  
- personell 
- systemer  
- rutiner 
 
 

 
MIDDELS 
 Konsekvenser for 
innbyggere, næringsliv og 
kommune dersom 
utsettelser grunnet 
kapasitet. 

 
STOR 
Av Kommunebarometeret fremgår det at det er 
mye fristbrudd i forbindelse med saks-
behandling. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se KU-sak vedr 
byggekontroll.  

HD: Byggesak / planlegging viktig. Forskjellsbehandling. Revisjoner gi tilrådinger. 
BBAa: Bekymret i fht grunnskole. Systemer for å sikre kvalitet og måloppnåelse. Kvalitetssikring i grunnskole. 
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Stor/Middels/Liten 

 

 
Kjell: flyktninger! GJR: viktig å være tidlig inne. 
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Vedlegg 2 til Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune 2016-2019: 
Bestemmelser i lov og forskrift vedrørende 
forvaltningsrevisjon i kommuner 
 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-1992-09-25-107) 

 
§ 77. Kontrollutvalget  

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha 
vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.  

10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling mv.: 

 
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR-2004-06-15-905) 
 

§ 4. Tilsyn og kontroll  
      Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan 
bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å 
være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. 
 
§ 9. Forvaltningsrevisjon  
       Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig 
blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.  
       Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller 
fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.  
 
§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon  
       Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller 
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fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  
       Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på 
å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.  
 
§ 11. Rapporter om forvaltningsrevisjon  
       Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift 
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  
 
§ 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
       Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i 
tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  
       Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er 
blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening 
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

 
 
 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (FOR-2004-06-15-904) 
 

§ 6. Revisjonsplikt  
       Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap, eller et kommunalt eller 
fylkeskommunalt foretaks årsregnskap.  
       Der en interkommunal revisjonsenhet, et revisjonsselskap eller annet 
foretak/selskap er valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke en ansvarlig 
forvaltningsrevisor for hvert oppdrag (oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor).  
 
§ 7. Forvaltningsrevisjonens innhold  
       Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om  

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området,  

c) regelverket etterleves,  
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav,  
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  
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       Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det 
skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.  

§ 8. Rapportering om forvaltningsrevisjon  
       Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om resultatene av 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner.  
       Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal gis anledning til å gi 
uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Administrasjonssjefens 
eller kommune-/fylkesrådets kommentarer skal fremgå av rapporten.  
       Der et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon, 
skal styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som 
fremgår av rapporten.  
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OPKU- 058/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Rulleringen av planen tas til orientering. 
2. Planen bekreftes som styringsdokument for samhandlingsområdet oppvekst og kultur 

for perioden 2016 – 2019. 
 

 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune vedtok i 2014 en samhandlingsplan for oppvekst med virketid fra 2014 – 2019.  
 
Samhandlingsplanens hovedmål er å bidra til å skape et trygt oppvekstmiljø for barn og unge i 



kommunen, og setter krav til kommunen som tjenesteyter og i samspillet med innbyggerne. Planen skal 
også gi føringer på kommunens prioriteringer for å oppnå kommunens visjon «Folkehelsekommunen – 
der alle trives» 
 
Planen er gitt virketid frem til 2019 og er et styringsdokument som forholder seg til kommuneplanens 
samfunnsdel og andre kommunale planer. Planen skal rulleres hvert 4. år av kommunestyret, hvorav 
første rullering skal finne sted i 2016. 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune deltok i tidsrommet 2012 – 2014 i Fylkesmannens oppvekstsatsning «Vårres unga – 
vårres fremtid». Satsningen fokuserte på kommunenes ansvar og ivaretakelse av FN’s barnekonvensjon 
og tok utgangspunkt i 10 av konvensjonens 42 artikler. 
 
Som vårt prosjekt i satsningen ble det i tidsperioden satt av ressurser til å utarbeide en 
samhandlingsplan for oppvekst i Fauske som skulle gjelde fra 2014 – 2019. Kommunen satte i denne 
planen hovedfokus på 4 satsningsområder og knyttet disse opp mot aktuelle artikler i FN’s 
barnekonvensjon.  
 
De 4 satsningsområdene for 2014 - 2019 var: 
 

1. Tidlig innsats og tidlig intervensjon. 
2. Folkehelse. 
3. Foreldrestøtte. 
4. Samhandling. 

 
Satsningsområdene gjelder for alle enhetene i samhandlingsområdet oppvekst og kultur og skal være 
gjennomgående i den enkelte enhets virksomhetsplaner. 
 
 
1. Tidlig innsats og intervensjon innebærer all forebyggende aktivitet på et så tidlig stadium som mulig i 
et barns liv, samt det å komme så tidlig som mulig inn og identifisere eventuelle utfordringer i barns liv 
når disse måtte oppstå, og iverksette tiltak som kan avhjelpe eller løse problemet. I denne konteksten 
finner vi bl. annet kommunens satsning på TIMS - teamet (tidlig intervensjon – målrettet samhandling). 
 
2. Folkehelse innebærer et bredt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen, private/frivillige og 
offentlige, for å fremme befolkningens helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygging 
av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
 
3. Foreldrestøtte er en anerkjennelse av at foreldre er barns viktigste ressurs og har hovedansvaret for 
sine barns oppvekstforhold og livsvilkår. Satsningen skal iverksette tiltak som støtter foreldrene i sin 
oppgave som foresatt og fremmer kvalitet i foreldrerollen. Satsningen innebærer også et koordinerende 
ansvar for tiltak på tvers av enhetene og samhandlingsområdene. 
 
4. Samhandling innebærer koordinering av innsats, ressurser og hjelpetiltak på en slik måte at brukerne 
møter en tjeneste som sikrer flyt i arbeidsprosessene, og opplever hjelpen som koordinert og 
samhandlende. 
 
Det løpende arbeidet denne planen gir føringer for, koordineres i det daglige av en styringsgruppe ledet 
av kommunalsjef for oppvekst og kultur. I gruppen sitter enhetslederne fra de 4 enhetene skole, 
barnehage, barne- og familie og kultur, samt folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator. Gruppen 



gjennomfører faste møter hver 3 uke. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rulleringen av planen innebærer ingen signifikante endringer fra 2014 utgaven. 
 
Det er gjort kosmetiske endringer og presiseringer av uklar begrepsbruk, samt at planen er tilpasset de 
strukturelle endringer som er gjort på organisasjonsnivå i kommunen siden vedtaket i 2014. Dette 
innbefatter blant annet splittelse av enhet Integrering i fagområdene flykningtjeneste og 
voksenpedagogisk senter. 
 
Planen oppleves fortsatt som et gjennomarbeidet og presist styringsdokument for 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Sammendrag 
Fauske kommune gir i dag gode tjenester innen samhandlingsområdet, og arbeider for å utvikle 
tjenestene ytterligere. Organisering med fokus på samhandling, ressursutnyttelse og samling av 
kompetanse, er tiltak som skal bidra til et mer helhetlig tjenesteapparat.  

Kommunen har vært - og er inne i - store utviklingsprosesser på alle samhandlingsområdene. 
For Oppvekst nevnes ny skolestruktur, endring av Barne- og familieenheten, etablering av 
kommunal Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste(PPT) og opprettelse av TIMS-team1 (kommunens 
flerfaglige, ambulante team). 

Totalrammen i samhandlingsområdet er synkende i takt med demografisk utvikling. 
Konsekvensen er at det blir enda viktigere å sikre riktig ressursutnyttelse. 

Planen gir føringer til enhetene i oppvekstområdet om valgte prioriteringer som det skal jobbes 
med. Tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, foreldrestøtte og samhandling er definerte 
mål i planen. Dette er overbyggende mål, hvor underliggende målsettinger skal være en del av 
hovedmålene. Virksomhetsplaner for hver enkelt enhet i Oppvekst skal bygge på mål i 
Samhandlingsplanen.  

Samhandlingsplanen er gitt virketid 2014-2019. Planen skal formelt rulleres hvert 4. år, ved 
etablering av nytt kommunestyre. Planen gir samhandlingsfeltet en valgt retning for 
satsningsområder i perioden. Rutiner for kvalitetssikring og årlige evalueringer er nedfelt. 
Brukerundersøkelser og rapporteringsrutiner til administrasjon og politisk nivå skal sikre at 
tjenestene er i tråd med valgte satsningsområder.  

Samarbeid mellom kommunale tjenester, foresatte, frivillige, fylkeskommunale- og statlige 
tjenester skal være systematisk og målrettet. Felles fokus på forebyggende arbeid skal gjøre 
Fauske til en enda bedre kommune å bo i.  

Foreldres rolle i barn og unges liv er avgjørende. Styrking av foreldrerollen er et av 
hovedfokusene til kommunen. «Robuste foreldre = robuste barn» er en visjon for 
Samhandlingsområdet. Styrking av foreldres mulighet til å gi sine barn en trygg og god 
oppvekst er en prioritert oppgave i Oppvekst. Temabaserte foreldremøter i barnehage og skole, 
familieveiledning og forebyggende arbeid skal bidra til å bygge robuste foreldre. Foreldre er 
barnets viktigste og nærmeste voksenperson og har hovedansvar i barns utvikling. 

Dialogen mellom kommunale tjenester og foreldre må være god for å lykkes med trygg 
oppvekst. Relasjonen skal bygge på gjensidig respekt. Innbyggernes rett til medvirkning og 
medbestemmelse skal ivaretas iht. vedtatte lover og regler. 

Frivillige lag/foreninger og andre frivillige har en viktig rolle for trygg oppvekst i Fauske. Et 
bredt og mangfoldig tilbud til både organisert og uorganisert virksomhet har effekt på trivsel, 
trygget og tilhørighet.  

 

                                                      
1 TIMS; Tidlig intervensjon – målrettet samhandling. Kommunens samhandlingsmodell for tidlig 
innsats. 
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2.  Innledning 
Kommunal samhandlingsplan 

Folkehelsesatsningen i Fauske kommune har som hovedmål å skape trygt oppvekstmiljø for 
barn og unge. Kommunens visjon « Folkehelsekommunen - der alle trives», stiller krav til 
kommunen som tjenesteyter og til samspill med innbyggerne. Samhandlingsplan skal gi 
føringer på valgte prioriteringer for å oppnå kommunens visjon. 

Kommunal organisering i felles samhandlingsområde (bestående av barneverntjeneste, 
familiesenter, barnehage, skole, PPT, flyktningetjeneste, voksenpedagogisk senter og kultur), 
gir mulighet for en plan basert på felles verdier og samhandlingsforståelse. 

Samhandlingsplanen er et styringsdokument som forholder seg til kommuneplanens 
samfunnsdel og andre kommunale planer. Planen rulleres hvert 4. år av kommunestyret. Første 
rullering vil finne sted i 2016 

Fauske kommune har siden 2012 tatt del i Fylkesmannens oppvekstsatsing “Vårres unga –
vårres fremtid”.  Satsingen fokuserer på kommunens ansvar og ivaretakelse av FNs 
barnekonvensjon, og tar utgangspunkt i 10 av barnekonvensjonens 42 artikler. 

Barnekonvensjonen er retningsgivende for Samhandlingsplanen. Kommunen har valgt å sette 
hovedfokus på fire satsningsområder og knytte disse opp mot aktuelle artikler i konvensjonen. 
Barn, unge og deres familier skal oppleve helhet, flerfaglighet2 og kontinuitet i møte med det 
kommunale tjenesteapparatet. Helhetsperspektivet handler om å se barn og unge i forhold til 
den sammenheng deres familie, sosiale nettverk og nærmiljø utgjør.  

I tidsrommet 2007-2014 har Fauske, som 1 av 26 kommuner, oppnevnt av Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet, deltatt i Modellkommuneforsøket. Dette er ett av flere tiltak i 
regjeringens satsing for å sikre langsiktig, systematisk og helhetlig oppfølging av barn av 
psykisk syke, barn av rusmisbrukene foreldre og barn som lever med vold i nære relasjoner. 
Som modellkommune har Fauske vært med på å utvikle flerfaglig samarbeid internt i 
kommunen og mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester for barn, unge og 
voksne. 

 

  

 

 

 

 

                                                      
2 Med flerfaglighet ønsker vi å signalisere sidestilling av profesjonssystemene, mer enn begrepet 
«tverrfaglighet» tradisjonelt oppfattes å være 
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2.1  Et overordnet styringsdokument 
 

Enhetene barne- og familie, barnehage, skole, og kultur, legger samhandlingsplanen til grunn 
for sine virksomhetsplaner i arbeidet med barn, unge og foreldre. I den grad andre enheter 
knyttes til oppvekstfeltet, gjelder denne planen også i deres prioriteringer.  

Samhandlingsplanen er begrunnet i behov for koordinering av innsats i kommunen, og sikring 
av systematisk arbeid. Planen skal konkretisere mål og strategier for satsingsområder i 
oppvekstfeltet.  

 

2.2  Visjon og verdigrunnlag 
 

Fauske kommunes visjon er Folkehelsekommunen - der alle trives. Visjonen peker fremover 
mot et ønsket bilde av Fauske.  

Trivsel er et felles ansvar for Fauske som samfunn. Samordnet og målrettet innsats fra 
foreldre, familie, nærmiljø, frivillige lag/foreninger og det offentlige, skal bidra til at barn og 
unge opplever Fauske som et godt sted å vokse opp. 

Barna er vår mest verdifulle ressurs. Det er de som gradvis skal ta over samfunnet, utvikle 
det og føre videre tradisjoner tidligere generasjoner har skapt. Barn og unge skal oppleve at de 
behandles med respekt av voksne og andre barn, da trygghet og tilhørighet er grunnleggende for 
en god oppvekst. Alle barn skal gis mulighet til å utvikle egne evner og stimuleres til å oppleve 
mestring. Målet er å utvikle selvstendige, robuste og trygge barn med god helse. 

Foreldre er de viktigste i barns liv. Bevisstgjøring og styrking av foreldrerollen er et av 
områdene kommunen prioriterer. Kommunen skal hjelpe familier til å mestre sin egen omsorgs, 
opplærings- og oppdragerrolle.  

Respekt for enkeltmennesket. Positivt menneskesyn og verdiskapende holdninger gjelder i 
enhver samhandling mellom kommunale tjenester og innbyggerne. Dialog og samhandling skal 
bygge på gjensidighet og respekt mellom partene. Å se det enkelte barns utviklingsmuligheter i 
et løsningsorientert perspektiv skal være ansattes grunnleggende holdning i arbeidet med barn 
og unge.  

 

  

 

 

3. Satsingsområder oppvekst 2014-2019 
Fauske kommune har følgende satsingsområder: 
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− Tidlig innsats og tidlig intervensjon 
− Folkehelse 
− Foreldrestøtte 
− Samhandling 

 

Satsingsområdene gjelder for alle enhetene i oppvekstområdet og skal være gjennomgående i 
enhetenes virksomhetsplaner.  

3.1 Satsingsområder for samhandlingsfeltet  
Tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, foreldrestøtte og samhandling er definerte 
prioriteringer samhandlingsområdet skal jobbe med i perioden 2014-2019. Virksomhetsplaner 
for hver enkelt enhet i samhandlingsområdet skal bygge på disse.  

 

3.1.1 Tidlig innsats og tidlig intervensjon 
Tidlig innsats og tidlig intervensjon er ledd i folkehelsearbeidet.  

I «tidlig innsats» inngår all forebyggende aktivitet som på et tidlig stadium av barnets liv 
stimulerer og fremmer læring, mestring og utvikling. Gjennom tidlig innsats fra flere instanser 
skal kommunen sikre en god utviklingsprosess hos alle barn.  

«Tidlig intervensjon» handler om å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt 
at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. I samhandlingsområdet vil det 
være barn som av ulike årsaker skaper grunnlag for bekymring, og som befinner seg i risiko. 
Koordinert samhandling kan være avgjørende for å lykkes i målet om å oppdage og tilby hjelp 
så tidlig som mulig. Kommunens TIMS-satsing skal sikre håndtering av komplekse og 
sammensatte saker. Mål for forebyggende tiltak er å styrke beskyttelsesfaktorene og redusere 
risikofaktorene3 i og rundt barnet/familien. Samhandling, forebyggende tiltak og tidlig innsats 
skal bidra til at beskyttelsesfaktorer stimuleres og styrkes, og at risikofaktorer reduseres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Risikofaktorer kan defineres som en hvilken som helst faktor som øker sannsynligheten for negativ 
utvikling, og som kan skade individet. Beskyttelsesfaktorer reduserer risikoen for negativ utvikling og 
tilpasningsproblemer, og er med på å beskytte barnet. 
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3.1.2  Folkehelse 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 27: LEVESTANDARD 

«Barn har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder.» 

 
Formålet med folkehelseloven er å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.    

Den kommunale tilretteleggingen skal være et supplement til den enkelte innbyggers ansvar for 
å ta vare på egen helse.  

Kommunen skal forebygge at sosiale ulikheter opprettholdes for å motvirke sosial ulikhet i 
helse hos innbyggerne. Det fordrer et bredt samarbeid mellom alle ansatte i 
samhandlingsområdet, helsetjenesten, videregående skole, frivillige lag og foreninger og 
foreldrene. Å formalisere samarbeidet har stor verdi. 

Enhetene i samhandlingsområdet skal gjennom sine virksomhetsplaner synligjøre 
folkehelsearbeidet og tjenestenes aktivitet i et helsefremmende perspektiv.  

En av de viktigste strategiene i folkehelsearbeidet er Foreldrestøtte. Det systematiske 
foreldrestøttearbeidet som til nå er utført i kommunen skal kartlegges av eksterne aktører og 
forskes på de kommende år. Strategiens mål er mer samhandling mellom de aktører som har sin 
virksomhet rettet mot foreldre. Fokus på helsefremmende arenaer og møteplasser for foreldre, 
flere foreldrestøtteaktører med utdannelse i helsefremmende, universelle og evidensbaserte 
foreldrestøtteprogram skal prioriteres.  

Samhandling med fylkeskommunen i forhold til helsefremmende skole er også et prioritert 
område. 

 

3.1.3  Foreldrestøtte 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 18: FORELDREANSVARET 

 «Begge foreldrene har et hovedansvar for barnets omsorg og utvikling 
etter hva som er best for barnet. Staten skal gi støtte og sikre utvikling av 

institusjoner, tjenester og tiltak for omsorg for barn, herunder også tatt hensyn til 
utearbeidende foreldre.» 

Foreldre har hovedansvar for sine barns oppvekstforhold og livsvilkår, og skal sørge for at 
barnas rettigheter ivaretas. Foreldrene er kommunens viktigste ressurs i arbeidet med å fremme 
barn og unges helse.   
 
For å styrke foreldrenes mulighet til å gi barna sine en trygg og god oppvekst, har kommunen 
valgt å satse på tiltak som skal støtte foreldrene i sin rolle. En viktig del av rollen er å gi barna 
ubetinget kjærlighet, omtanke og omsorg. Kommunen skal være med å bidra til å fremme disse 
kvalitetene hos foreldrene. 
 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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Foreldrestøtte handler om å hente ut det potensialet som ligger i en hver forelder, og styrke 
dette gjennom blant annet kunnskapsheving og relasjons-/nettverksbygging. 
Foreldre har behov for felles arenaer for diskusjon rundt foreldrerollen, utveksling av råd og 
deling av erfaringer. Helsefremmende arenaer og møteplasser for foreldregrupper gir foreldre 
mulighet til å skape formelle kontakter som et tillegg til den støtten man har gjennom egne 
sosiale nettverk.  
 
Barne- og familieenheten har et koordinerende ansvar for gjennomføring av foreldrestøttetiltak. 
Samhandling mellom kommunale tjenester, foreldre og frivillige skal skape robuste voksne, 
som igjen skal gi trygge og robuste barn.  
 

3.1.4  Samhandling 
 
Med samhandling menes at de ulike tjenester koordinerer sin innsats i et helhetsperspektiv. 
Foreldres medvirkning og ansvar er viktig å ivareta i all samhandling. Profesjonene må bruke 
lovverket på en slik måte at det gagner barn, unges og deres familier.  
 
Flerfaglig arbeid baseres på felles begrepsforståelse og syn på satsingsområdene. Hensikten 
med ”å handle sammen” er å sikre flyt i arbeidsprosessene slik at barn/unge og foreldre 
opplever sammenheng i tjenester og tiltak.  
 
Samlokalisering og samhandlingsstruktur omhandles mer utfyllende i pkt. 5. 
 
Kvalitetssikring av system, rutiner og prosedyrer skal gjøres årlig. Ansvaret for dette ligger hos 
Rådmann.  
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4.  Samhandlingsområdet oppvekst 
4.1  Organisasjonen 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur består av enheter som jobber med barn, unge og 
foreldre. Hovedmålet for samhandlingsområdet er å gi innbyggerne et koordinert og helhetlig 
tilbud.  
 

4.2 Barne- og familieenheten 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 18: OM Å HA FORELDRE 

1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at 
begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. 

Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. 
Barnets beste skal for dem komme i første rekke. 

2. For å garantere og fremme de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon, skal 
partene yte egnet bistand til foreldre og verger når de utfører sine plikter som 
barneoppdragere, og de skal sørge for utvikling av institusjoner, ordninger og 
tjenester innen barneomsorg. 

3. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barn av yrkesaktive foreldre får 
rett til å nyte godt av omsorgstjenester og - ordninger for barn når de oppfyller 
vilkårene for dette. 

Barne- og familieenheten omfatter familiesenter, barneverntjeneste, pedagogisk psykologisk 
tjeneste og flyktningetjeneste. Tjenestene skal utfylle hverandre i forhold til tiltaksnivå. 
Tjenestene er pr i dag lokalisert i ulike bygg. Å samle tjenestene i et og samme hus, “Familiens 
hus” 4, vil gi innbyggerne et mer samlet og helhetlig tilbud. Fokus på forebygging, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling er sentrale begrep for barne- og familieenheten. 
 
 

 
 
 
                                                      
4 Familens hus – organisering og faglige perspektiver. Universitetet i Tromsø. 2011 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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Illustrasjon av ulike nivåer og former for tiltak og foreldrestøtte: 
 
 
 

 
 
 

4.2.1  Familiesenter 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 24: HELSE  

«Barnet har rett til å få den best mulige medisinske behandling og hjelp 
til å komme seg etter sykdom. Staten skal arbeide for å redusere 

spedbarns- og barnedødelighet, sikre at alle barn får nødvendig legehjelp, gi god 
helsemessig omsorg til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom og gi orientering 
og utdanning om helse og riktig ernæring. Staten skal også avskaffe helsefarlige 
tradisjoner, samarbeide med andre land og særlig ta hensyn til utviklingslandenes 
behov.» 

Fauske Familiesenteret er et forebyggende og helsefremmende lavterskeltilbud til barn, 
ungdom, deres familier og øvrige nettverk. Senteret utgjør en møteplass for voksne, barn og 
ungdom i ulike sammenhenger.  
 
Familiesentret inneholder svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
flyktninghelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Personalgruppen består av ulike profesjoner.  
 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og 
psykisk helse hos blivende foreldre, barn og ungdom. Tjenestene skal være lett tilgjengelig, 
arbeide helsefremmende og forebyggende.  Helsestasjonen møter gravide, barn og foreldre 
regelmessig frem til skolealder.  
 
Skolehelsetjenesten utøver sin tjeneste på skolene og skal bidra til et godt psykososialt og fysisk 
arbeidsmiljø for elevene. Helsestasjon for ungdom er sentralt plassert i familiesentret og 
arbeider med helseforebyggende tiltak, informasjon og veiledning. 
 
Flyktninghelsetjeneste tilbys til bosatte flyktninger og asylsøkere i mottak. 
Integreringsperspektivet er sentralt i familiesenterets holdning. 
 

Indikerte tiltak. 
Foreldrestøtte rettet mot 

familier med store og 
identifiserte problem (5 %) 

Selekterte tiltak. 
Foreldrestøtte rettet mot 

familier som befinner seg i 
risikogruppen (15 %) 

Universelle tiltak. 
Foreldrestøtte rettet mot alle 

familier (80 %) 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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Samhandlingsplanens overordnede mål om tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling konkretiseres i familiesentrets virksomhetsplan.  Tjenestene har 
felles ansvar for å gjøre hverandre gode i oppgaveløsningen. 
 
 
Mål for familiesentret 2014-2019:  
 

• Familiesentret skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Familiesentret skal koordinere helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og 

unge  
• Familiesentret skal arbeide målrettet med foreldreveiledning og foreldrestøtte 
• Flerfaglig samhandling med barn, unge og foreldre i fokus 
• Tjenesten skal bidra til økt trivsel og mestring for barn, unge og foreldre 
• Familiesentret skal bidra til utvikling av TIMS Fauske. 
• Tjenesten skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter. 

 
 
Virkemiddel for måloppnåelse:  
 

• Familiesentrets virksomhetsplan følger samhandlingsplan oppvekst, og gir grunnlag for 
drift, evaluering og rapportering.  

• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s5 program for foreldreveiledning 
• Kompetanseutvikling  
• Familiesentret skal arbeide mer forbyggende gjennom ICDP rettet mot foreldre, EXIT-

grupper, familiemøter, og gjennom TIMS-teamet  
• Felles fagdager med samarbeidsaktører 
• Foreldrestøttesatsing 
• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til 

kommunestyret. 
 
 

4.2.2  Barnevern 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 19: BESKYTTELSE MOT MISBRUK  

«Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, 
forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.» 

FNs barnekonvensjon, artikkel 20: BARN UTEN OMSORG FRA FAMILIEN  

«Barn som er uten familiemiljø, har særlig rett på beskyttelse og omsorg, for 
eksempel ved plassering i fosterhjem, eller om nødvendig, ved egnet institusjon 
eller ved adopsjon» 

Barneverntjenesten i Fauske skal ivareta de mest utsatte barna – herunder søke å avdekke 
omsorgssvikt/vansker så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til 
dette. 
                                                      
5 http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/ 
 
 

http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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Samhandlingsplanens overordnede mål om tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling konkretiseres i virksomhetsplan.  Tjenestene har felles ansvar for 
å gjøre hverandre gode i oppgaveløsningen. 
 
 
 
 Mål for barnevernet 2014-2019:  
  

• Barnevernet skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Foreldrestøtte, åpenhet og brukermedvirkning for foreldre og barn skal være sentrale 

prinsipper i barnevernarbeidet.   
• Barneverntjenesten skal yte rett hjelp til rett tid. 
• Barneverntjenesten skal bruke nødvendige ressurser og faglig kreativitet for å forebygge 

plasseringer utenfor hjemmet der dette er mulig. 
• Barneverntjenesten skal ivareta sine oppgaver i samhandling med andre hjelpeinstanser. 
• Barneverntjenesten skal i samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser utvikle et så 

godt tiltaksapparat at det i minst mulig grad vil være nødvendig å kjøpe veilednings-
tjenester. 

• Barn i Fauske kommune skal være kjent med at vi har et tilgjengelig barnevern.  
• Flerfaglig samhandling med barn, unge og foreldre i fokus. 
• Tjenesten skal bidra til økt trivsel og mestring for barn, unge og foreldre. 
•  Barneverntjenesten skal bidra til utvikling av  TIMS Fauske. 
• Tjenesten skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter. 

 
 

Virkemiddel for måloppnåelse: 

• Barnevernets virksomhetsplan følger samhandlingsplan oppvekst, og gir grunnlag for 
drift, evaluering og rapportering.  

• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning. 
• Kompetanseutvikling.  
• Felles fagdager med samarbeidsaktører. 
• Foreldrestøttesatsning 
• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til 

kommunestyret. 
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4.2.3  Pedagogisk-Psykologisk tjeneste 
 
Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) skal være sakkyndig instans i spørsmål om behov for 
spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal i samråd med barnehage og 
skole utvikle metoder for tilrettelagt og tilpasset undervisning, og skal gi råd og veiledning i 
forhold til opplæring. 
 
PPT skal arbeide med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Samarbeid og samhandling skal 
gjøres i et helhetlig perspektiv. 
 
Samhandlingsplanens overordnede mål om tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling konkretiseres i virksomhetsplan.  Tjenestene har felles ansvar for 
å gjøre hverandre gode i oppgaveløsningen. 

 

Mål for PPT: 
 

• PPT skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Flerfaglig samhandling med barn, unge og foreldre i fokus. 
• Tjenesten skal bidra til økt trivsel og mestring for barn, unge og sine brukere. 
• PPT skal bidra til utvikling av  TIMS Fauske. 
• Tjenesten skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter. 

 
Virkemiddel for måloppnåelse: 

• PPT’s virksomhetsplan følger samhandlingsplan oppvekst, og gir grunnlag for drift, 
evaluering og rapportering.  

• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning.????? 
• Kompetanseutvikling. 
• Felles fagdager med samarbeidsaktører. 
• Foreldrestøttesatsning 
• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til 

kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentert [UF1]: Skal de det? Foreløpig har de bare fått 
grunnideene. Nå får vi kanskje til kollegaveiledning – så da holder 
det vel. 
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4.2.4 Flytningtjenesten 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 22: FLYKTNINGBARN 
 
1. Partene skal treffe egnede tiltak for å sikre at et barn som søker flyktningstatus eller som 
anses som flyktning i samsvar med gjeldende internasjonal eller nasjonal rett og praksis, enten 
de kommer alene eller er ledsaget av sine foreldre eller av en annen person, får behørig beskyttelse og 

humanitær hjelp i av utøvelsen rettighetene anerkjent i denne konvensjon og i andre internasjonale instrumenter om 
menneskerettigheter eller humanitære forhold som vedkommende stater er part i. 
 
 
Alle som bor i Norge er del av det norske samfunnet og har like rettigheter og plikter. Ansvaret 
for integrering ligger i alle tjenester og fagmyndigheter. Integrering av innvandrere handler 
konkret om kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår og sosial mobilitet.  Videre om innflytelse i 
demokratiske prosesser, deltakelse i sivilsamfunnet, tilhørighet, respekt for forskjeller og 
lojalitet til felles verdier. I et integreringsperspektiv vil økt deltakelse for etnisk minoriteter i 
fritidslivet være viktig. 

Flytningtjenesten retter seg mot flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bosettes etter 
avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). 

Tjenestene får flyktninger ved å henvende seg til Flyktningkontoret eller at kontorets 
medarbeidere oppsøker den enkelte i hjemmet. 

Bosatte flyktninger har på lik linje med andre innbyggere i kommunen tilgang til alle tjenester 
både det offentlige og private lag og foreninger yter overfor innbyggerne. Flytningtjenesten er 
behjelpelig med henvisning til disse. 

Som bosatt flyktning i Fauske kommune skal man kunne forvente seg at alle ansatte møter en 
med respekt, og gir høflig og verdig behandling. Tjenestetilbudet utformes så langt det er mulig 
i nært samarbeid med bruker. Samarbeidet fra kommunens side skal hvile på prinsippet om 
gjensidig respekt for hverandres oppgaver og behov. 

 
Mål for Flytningtjenesten: 
 

• Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger. 
• Arbeide for integrering og likestilling. 
• Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han 

raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet. 
• Flyktningetjenesten skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Flerfaglig samhandling med barn, unge og foreldre i fokus. 
• Tjenesten skal bidra til økt trivsel og mestring for sine brukere. 
• Tjenesten skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter. 

 

Virkemiddel for måloppnåelse:  

• Tildeling av bolig ved ankomst; bo-veiledning. 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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• Praktisk bistand etter behov: 
- søke barnehageplass/plass i SFO. 
- søknad om fastlege. 
- søknader om økonomisk sosialhjelp. 

• Introduksjonsprogram/kvalifisering i samarbeid med Voksenopplæringen og NAV. 
• Hjelp til å nå riktig hjelpeinstans i og utenfor kommunen. 
• Tilrettelegge for en god integrering i lokalsamfunnet ved å samarbeide aktivt med: 

- skoleverk. 
- frivillige lag og foreninger, og selv ha en aktiv miljøtjeneste som planlegger – og 
gjennomfører ulike aktiviteter. 

• Gi hjelp til å ivareta, når ønsket, flyktningers egen kultur og religiøs trosutøvelse. 
• Bistand i asylsaker, søknad om familiegjenforening og eventuell frivillig 

tilbakevending. 
• Administrere tolke- og oversetter tjenester. 
• Flyktningetjenestens virksomhetsplan følger samhandlingsplan oppvekst, og gir 

grunnlag for drift, evaluering og rapportering.  
• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning. 
• Kompetanseutvikling. 
• Felles fagdager med samarbeidsaktører. 
• Foreldrestøttesatsning 
• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til 

kommunestyret. 

 
 
 

4.3  Barnehage 
 

FNs barnekonvensjon,  artikkel 3: BARNETS BESTE 

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas som offentlige eller private velfordsorganisasjoner, 
domstoler, administrative myndligheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende 

hensyn. ( ……..) 
2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets 
trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller 
andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle 
egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål. 
 
3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller 
beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, 
særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. 
 
Fauske kommune har i 2016 5 kommunale og 5 ikke-kommunale barnehager. Kommunen tilbyr 
full barnehagedekning for barn med rett til barnehageplass.  
 
Driften bygger på felles verdigrunnlag og rutiner i kommunale og ikke-kommunale barnehager. 
Alle barn skal gis like muligheter for en trygg og god oppvekst, og barnehagen skal 
videreutvikle et tett og godt samarbeid med hjemmet. Barnehagen skal ivareta barnas og 
foreldrenes behov for et godt tilbud preget av omsorg, lek, læring og danning.  
 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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Samhandlingsplanens overordnede mål om tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling konkretiseres i barnehagens virksomhetsplan. Enhetene har felles 
ansvar for å gjøre hverandre gode i oppgaveløsningen. 
 
Barnehagens virksomhetsplan bygger på samhandlingsplanen og er førende for daglig drift. I 
tillegg har den enkelte barnehage, både kommunale og ikke-kommunale, egne årsplaner. 
Årsplan bygger på rammeplan for barnehagen og barnehageloven, i tillegg til kommunens 
virksomhetsplan for de kommunale barnehagene.  
 
Mål for barnehagen 2014-2019: 
 

• Barnehagene skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Barnehagene i Fauske kommune skal være til barnas beste, og oppleves som gode 

arenaer med hensyn til innhold og kvalitet.  
• Flerfaglig samhandling med barn, unge og foreldre i fokus. 
• Å integrere foreldrestøttesatsningen. 
• Barnehagene skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter. 

 
Virkemiddel for måloppnåelse:  
 

• Barnehagens virksomhetsplan følger Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019, 
og gir grunnlag for drift, evaluering og rapportering. 

• Årsplan for den enkelte barnehage. 
• Dyktig pedagogisk ledelse som synes i barnehagen. 
• Kommunale retningslinjer for mat og fysisk aktivitet i barnehagene. 
• Tidlig innsats gjennom fokus på språk- og adferds utfordringer.  
• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning. 
• Kompetanseutvikling. 
• Flerfaglig samarbeid og felles fagdager på tvers av tjeneste. 
• TIMS-teamet6 skal være samarbeidspartner ved behov. 
• Implementere foreldrestøtte satsningen. 
• Fokus på samarbeid barnehage-hjem.  

o «God start i barnehage» med rutiner for oppstart- og barnesamtaler 
o Sikre gode overgangsrutiner barnehage-skole 

• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til det sittende 
kommunestyret. 
 

Fauske kommune har hovedopptak en gang i året. Barnehagene følger gjeldene 
bemanningsnorm. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 TIMS teamet: Tidlig intervensjon målrettet samhandling 
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4.4 Grunnskole 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 28: UTDANNING  

«Barnet har rett til utdanning. Staten skal gjøre grunnskoleutdanningen 
gratis og obligatorisk og gjøre ulike former for videregående utdanning 

tilgjengelig for alle barn, og sette i verk tiltak for å redusere tallet på de som ikke 
fullfører skolegangen. Disiplin i skolen skal utøves på en måte som er forenlig med 
barnets menneskeverd. Staten skal også fremme internasjonalt samarbeid om 
utdanning, og særlig ta hensyn til utviklingslandenes behov.» 

Fauske kommune består av 3 skolesentre med en skole i Sulitjelma, 4 skoler i Fauske sentrum 
og en skole i Valnesfjord. Pr august 2016 er det 6 kommunale grunnskoler I kommunen ligger 
det en ikke-kommunal skole (Nordlys Fauske friskole).  
 
Alle de offentlige grunnskolene i Fauske skal bygge på et felles verdigrunnlag som skal sikre 
alle elevene like muligheter til en trygg og god oppvekst, opplæring og sosial utvikling. Skolene 
skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
 
Samhandlingsplanens overordnede mål om tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling konkretiseres i skolens virksomhetsplan. Enhetene har felles 
ansvar for å gjøre hverandre gode i oppgaveløsningen. 
 
Fauskeskolenes felles virksomhetsplan skal bygge på føringene i samhandlingsplanen, og den 
enkelte skoles årshjul skal igjen bygge på virksomhetsplanen.  
 
Mål for skolen 2014 – 2019: 
 

• Skolene skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Skolene i Fauske skal gi elevene individuell tilpasset opplæring og medvirkning i 

forhold til evner, interesser og behov. Elevers og foreldres medvirkning ivaretas 
gjennom faste møtepunkter. 

• Resultatmessig skal skolene i Fauske, samlet sett, ligge på nasjonalt nivå eller bedre for 
alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. Eksempelvis 
trivselsundersøkelser, nasjonale prøver og eksamenskarakterer. 

• Skolene i Fauske skal ha fokus på fag-, leder - og organisasjonsutvikling for å kunne gi 
kommunens elever et best mulig grunnlag for utdannelse og læring. 

• Flerfaglig samhandling med barn, unge og foreldre i fokus. 
• Skolene skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter. 

 
Virkemiddel for måloppnåelse: 
 

• Skolens virksomhetsplan følger samhandlingsplan oppvekst, og gir grunnlag for drift, 
evaluering og rapportering. 

• Tidlig innsats til barn med lese- og skrivevansker, samt adferds utfordringer. 
• Fokus på lærerens betydning for elevenes læring, herav også klasseledelse. 
• Delta på nasjonale og regionale satsninger på fag- og skoleutvikling. 
• Sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage, barnetrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn 

og videregående skole. 
• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning. 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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• Kompetanseutvikling. Skolene skal samlet sett inneha den kompetansen og de 
læremidlene som er nødvendige for å oppfylle gjeldende lover og forskrifter, samt 
læringsplakatens målsettinger. 

• Flerfaglig samarbeid og felles fagdager på tvers av tjeneste.  
• De lokale tiltakene TRÅD og TIMS skal være samarbeidspartnere med skolen 
• Tiltaksseksjonen skal være samarbeidspartner ved behov. 
• Implementere foreldrestøttesatsningen. 
• Fokus på samarbeid skole –hjem gjennom «God Start», temabaserte foreldremøte som 

engasjerer og involverer foresatte. 
• Fokus på samarbeid skole-hjem  

o «God start i skole».. 
o Temabaserte foreldremøter. 
o Sikre gode overgangsrutiner barnehage-skole-videregående skole. 

• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til det sittende 
kommunestyret. 
 

4.4.1 SFO (Skolefritidsordningen)  
 
Det kommunale SFO-tilbudet bygger på kommunens felles verdigrunnlag og tjenesten sikres 
gjennom vedtekter for SFO.  Skolefritidsordningen legger til rette for lek, kultur- og 
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.  
 
SFO gjelder for 1. – 4. års trinn og barn med særskilte behov til og med 7. års trinn. Barna skal 
lære å utvikle basiskompetanse for sosialt samspill med barn og voksne gjennom lek og læring. 
SFO samarbeider med Kulturskolen.  
 
Sommer-SFO organiseres som eget tilbud. Tjenesten skal ha samme bemanningskvalitet som 
ordinær SFO. Tilbudet bygger på samme verdigrunnlag og målsetting som resten av året.  
 
Skolefritidsordningen drives etter de retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av 
kommunestyret. 
 
Mål for SFO 2014-2019: 
 

• SFO skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.  
• SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal ha kvalifisert personale. 
• SFO skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Økt samarbeid med kultur, lag og foreninger inn i SFO. 
• Fokus på samarbeid SFO-hjem.  
• SFO skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter. 

 
Virkemiddel for måloppnåelse: 
 

• SFOs virksomhetsplan følger samhandlingsplan oppvekst og gir grunnlag for drift, 
evaluering og rapportering. 

• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning. 



 

Fauske kommune – Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014-2019  Side 19 
 

• Kompetanseutvikling. SFO i skolen skal samlet sett inneha den kompetansen og de 
midlene som er nødvendig for å oppfylle gjeldene lover og forskrifter. 

• Kompetanseutvikling. 
• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til det sittende 

kommunestyret. 
 
 

4.5 Voksenpedagogisk senter 
 
 
Pr. 01.01.16 har Voksenpedagogisk vært del av enhet skole. 
 
Tjenesten gir tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, 
samt bosatte flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
 
Samhandlingsplanens overordnede mål om tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling konkretiseres i Voksenpedagogisk senters virksomhetsplan. 
Tjenestene har felles ansvar for å gjøre hverandre gode i oppgaveløsningen. 
 
 
Mål for Voksenpedagogisk senter 2016-2019: 

• Voksenpedagogisk senter skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• God opplæring i norsk og samfunnskunnskap  
• Aktiv integrering av minoritetsbarn i barnehage og skole. 
• Implementere foreldrestøttesatsningen. 

 
Virkemiddel for måloppnåelse: 

• Voksenpedagogisk senters virksomhetsplan følger Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 
2014-2019, og gir grunnlag for drift, evaluering og rapportering. 

• Målrettet samhandling med øvrige kommunale tjenester 
• Øke kunnskapen om integrerings- og inkluderingspolitikken blant innbyggerne. 
• Ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning. 
• Kompetanseutvikling innenfor integrering- og mangfoldsområdet. 
• ICDP som del av introduksjonsprogrammet, rettet mot aktuelle deltakere  
• Kvalitetssikring gjennom jevnlige brukerundersøkelser og rapportering til det sittende 

kommunestyret. 
 
 

4.6 Videregående skole – skolehelsetjeneste 
 
Fauske videregående skole har ca. 500 elever, herav ca. 100 elever som er hybelboere. 
Skolen har landsdekkende linjer som gjør at mange ungdommer kommer til kommunen vår som 
elever. Dette utfordrer kommunen i forhold til aktivitetstilbud og inkludering i et forebyggende 
perspektiv. Inkludering er viktig for at både den lokale og tilflyttede ungdom opplever Fauske 
som et godt sted og være. 
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Samarbeid mellom videregående skole, kommunale tjenester og frivillige organisasjoner skal 
bidra til å gjøre ungdomstiden trygg og god for elever. Rutiner formaliseres gjennom 
samarbeidsavtaler. Målrettet miljøarbeid skal forebygge frafall i skolen, mistrivsel blant elever, 
og stimulere til trygg og god ungdomstid. Frivillige lag og foreninger spiller en sentral rolle i å 
tilby fritidstilbud for de unge.  
 
Ungdommen er en ressurs og er viktige for utviklingen av Fauskesamfunnet. For å få disse til å 
etablere seg på Fauske må det legges til rette for arbeidsoppgaver, godt kulturtilbud, en trygg 
kommune og inkluderende holdninger. 
 
 
 

4.7 Kultur og fritid 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 31: LEK OG FRITID  

«Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.»  

  
Barn og unge er aktive brukere av lokale kulturtjenester. Som gruppe er barn og unge nært 
knyttet til stedet de vokser opp, og de søker til det som finnes av tilbud/aktiviteter lokalt.  
Kultur og fritidsaktiviteter, i form av mangfoldige arenaer, er en viktig del av oppveksttilbudet, 
både for å være aktive i fritida, men også for å bygge de unges kulturelle kapital. 
 
Mål kultur og idrett 2014-2019:  
• Kultur skal jobbe helsefremmende, forebyggende og utviklende. 
• Skape et mangfold av kulturaktiviteter. 
• Gi tilbud til både organisert og uorganisert aktivitet i hele oppvekstperioden. 
• Legge til rette for fritidskulturlivet både gjennom arenaer og anlegg, og økonomiske 

virkemidler. 
• Få på plass anlegg som stimulerer til høy aktivitet. 
• Utvikle rekreasjonsområder for barn og unge. 
• Legge til rette for aktivitetstilbud i skoleferier (Aktiv sommer, basecamp o.l.) 
• Implementere foreldrestøttesatsningen. 
• Kultur skal skape lokal identitetsfølelse og samhold. 
• Kultur og idrett skal jobbe aktiv for integrering av minoriteter  
 
Kultur og idrett består av følgende kommunale tjenester:  
 
Biblioteket har til oppgave å fremme opplysninger, utdanning og annen kulturell virksomhet 
gjennom informasjonsformidling, og ved å stille bøker og annet materiale gratis til disposisjon. 
Biblioteket er en møteplass for kunnskap og opplevelser, og er viktig bidragsyter og støtte til 
leseopplæringen i skole og barnehage.  
 
Kinoen skal gi alle barn og unge mulighet til å oppleve filmens magi både som en ren 
underholdningsfaktor og som et middel til opplevelse og læring. 
 
Fritidsklubbene er etablert som et ledd i samfunnsarbeidet med å legge forholdene til rette for 
at alle mennesker kan få oppleve en meningsfylt fritid. 
 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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Tilrettelagte idrettsanlegg for barn og unge gjennom haller, baner og anlegg er viktig for både 
organisert og uorganisert aktivitet.   
 
Kulturskolen gir opplæring i kunstfag og har fokus på mestring, utvikling og glede.  

− Kulturskolen gir barn, unge og voksne mulighet til å ta i bruk og å utvikle sine skapende 
og kreative evner og anlegg ut fra sine forutsetninger. 

− Kulturskolen er et ressurssenter som samarbeider med skolene og andre aktører for å 
styrke kompetansen og den kulturelle utfoldelsen i lokalsamfunnet. 

 
 
 
I tillegg gir Kultur og idrett veiledning og støtte til fritidskulturlivet. Kultur og idretts rolle er av 
stor betydning for innbyggerne i et folkehelse-, forebyggende- og holdningsskapende 
perspektiv. Kultur skal kjennetegnes med tilbud, tjenester og opplevelser som gis med kvalitet, 
omsorg, respekt og entusiasme. Enheten samarbeider med Frivilligsentralen og frivillige 
organisasjoner til beste for barn og unge i kommunen. Godt samarbeid og samhandling mellom 
kommunale ressurser og frivillig innsats er viktig for å gi barn og unge en utviklende og 
skapende tilværelse.  
 
Samhandlingsplanens overordnede mål om tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling konkretiseres i virksomhetsplan. Enhetene har felles ansvar for å 
gjøre hverandre gode i oppgaveløsningen.  
 
Da kommunens kulturtjenester er svært spesialiserte nevnes de her som egne tjenesteområder: 
 

4.7.1 Biblioteket 
Mål for biblioteket 2016-2019: 
 
•  Bibliotek skal være et moderne, brukerorientert bibliotek som gjennom kvalitet på tjenestene 

skal sikre fornøyde brukere 
• Bibliotek skal gi et kvalitetssikret tilbud til barn og unge 
• Bibliotek skal hele tiden vurdere nye tiltak og drive målrettet arenautvikling 

 

4.7.2 Idrett og friluftsliv 
Mål for 2016-2019: 

• Utstyrssentralen skal være et viktig verktøy for skolene for å kunne gi et enhetlig tilbud 
innenfor idrett- og friluftsliv. 

• Skape en styrking av svømmeopplæringen gjennom egne svømmepedagoger ved å endre på 
ressursbruken, gjennom samarbeid mellom skole og kultur. 

• Jobbe aktivt, i samarbeid med frivillig sektor, for å få flere tilrettelagte aktivitetsmiljøer, 
hvor det tradisjonelt er lav egen-organisering. 

 
 

4.7.3 Kino  
Mål for kinoen 2014-2019: 
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• Kinoen skal styrke tilbudet innenfor en enhetlig skolekino, med stort fokus på oppfyllelse 
av læringsmål. 

• Kinoen skal gi barnehager og SFO tilbud i ferieperioder. 
• Kinoen skal i samarbeid med Den kulturelle skolesekken gi et godt pedagogisk tilbud for å 

lære om filmens språk. 
 
 

4.7.4 Fritidsklubbene 
Mål for fritidsklubbene 2014-2019: 
• Fritidsklubbene skal også skape arenaer for kunstnerisk utvikling gjennom samarbeid med 

Kulturskolen. 
• Fritidsklubbene skal både være et sted å være, og et sted å lære. 
• Fritidsklubbene skal gi ungdom mulighet til demokratiopplæring gjennom ulike styre-

virksomhet. 
 
 

4.7.5 Kulturskolen 
Mål for kulturskolen 2014-2019: 
• Kulturskolen skal gi tilbud av både individuell art, og gruppetilbud.  
• Kulturskolen skal årlig, i samarbeid med grunnskolen og barnehagene, utvikle tilbud som 

kan benyttes i ordinær grunnskole/SFO/barnehage. 
• Kulturskolen bidrar til utvikling av Den kulturelle skolesekken. 
 
 

4.7.6 Frivilligsentralen 
 
Frivilligsentralen er organisert som en autonom del av Fauske kommune. Styret handler på 
vegne av vedtak i årsmøtet. Sentralens ansatte er en del av enhet kultur, der enhetsleder kultur 
har arbeidsgiveransvar. Frivilligsentralen er et samarbeidsorgan for frivillig arbeid i Fauske, og 
er et ressurssenter for lag og foreninger i hele kommunen.  

Frivilligsentralen er først og fremst et tilbud til de som ønsker å delta i et frivillig 
nærmiljøarbeid. Frivilligsentralen organiserer aktiviteter for både unge, voksne og eldre. 
Aktivitetene organiseres enten alene, gjennom samarbeid med andre eller ved å sluse frivillige 
til andre organisasjoner. Frivillig arbeid er av stor betydning for Fauskesamfunnet.  

Økende antall pensjonister er en ressurs for frivillig innsats. Mange pensjonister har tid, 
interesse og anledning til å bruke sine krefter på frivillig arbeid. Pensjonister kan gjennom 
organisert tilbud kyttes opp til oppgaver som gir barn tilgang på trygge og tilgjengelige voksne. 

 

Mål for Frivilligsentralen 2014-2019: 

• Tilrettelegge for de frivilliges muligheter til aktivitet, og være en støttespiller for 
samarbeidene organisasjoner og sammenslutninger. 

• Fokus på forebyggende arbeid, særlig rettet mot barn og unge. 
• Utvikle og styrke det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. 
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• Være ressurssenter for lag og foreninger i hele kommunen. 
• Være bindeledd mellom frivillige og det offentlige. 

 

Virkemiddel for måloppnåelse: 

• Ta vare på frivillige som ønsker å bidra gjennom Frivilligsentralen og/eller i samarbeid 
mellom sentralen og organisasjoner. 

• Alle ansatte skal gjennomgå ICDP’s program for foreldreveiledning. 
• Kompetanseutvikling. 
• Rekruttere frivillige enkeltpersoner og grupper gjennom kontakt med lag og foreninger 

og enkeltpersoner. 
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5. Organisering av samhandling 
Samhandling er grunnleggende i arbeidet med barn og unge. Fokus på forebygging i et 
målrettet samarbeid mellom både kommunale og ikke-kommunale aktører bidrar til å utnytte 
kompetanse og ressurser.  

Kommunale tjenester befinner seg i dag i ulike bygg. For å kunne effektivisere driften, øke 
samhandlingen, og oppleves mer brukervennlig, har Barne- og familieenheten som mål å samle 
tjenestene under ett tak (etter «Familiens hus»-modellen). Inntil realisering oppnås, styrkes 
samhandling gjennom felles fagdager, møtestruktur, prosjekter og planverk.  

5.1 Samhandlingsstruktur 
 
I oppvekstområdet er det mange aktører som skal virke til barnets beste. Det skal etterstrebes en 
felles forståelse for begreper, og handlingsrutiner skal utarbeides mellom de ulike 
samarbeidspartnere.  
 
Kommunale og statlige tjenesteområder som Politiet, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
Indre Salten (BUP-IS) NAV, Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og andre, utgjør sentrale 
samarbeidsaktører. Det er utarbeidet formelle samarbeidsavtaler og samhandlingsprosedyrer 
med noen av de statlige aktørene.  Et eksempel på det er samhandling gjennom 
Kriminalforebyggende råd (KRÅD) og Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak 
(SLT)7. KRÅD er styringsgruppe for SLT og ledes av ordfører, lensmann og rådmann med 
folkehelerådgiver som sekretær. Pr oktober 2016 har kommunen verken SLT koordinator eller 
SLT utvalg på plass. Samarbeidet sikres gjennom utviklingsgruppe oppvekst hvor blant annet 
alle enhetsleder i samhandlingsfeltet inngår som faste deltakere.  

Mål for samhandlingsstrukturen 2014-2019: 
 

• Felles verdier og mål i oppvekstområdet. 
• Tverrfaglig samarbeid skal utnytte kompetanse og ressurser enda bedre. 
• Økt fleksibilitet, kapasitet, stabilitet og kontinuitet i tjenestene. 
• Økt refleksjonsnivå. 
• Kompetanseheving på tvers av tjenesteområder. 

 
Virkemiddel for måloppnåelse: 
 

• Organisering av Samhandlingsområdet oppvekst 
• Fokus på tidlig innsats, tidlig intervensjon, folkehelse, foreldrestøtte og samhandling. 
• Målrettet arbeid med felles satsningsområder og prioriteringer styrt av utviklingsgruppe 

oppvekst 
• Etablering av Familiens Hus. 
• T I M S - Fauske (Tidlig Intervensjon – Målrettet Samhandling) 
• Felles kompetanseheving  
• Kvalitetssikring av tjenestetilbudet gjennom brukerundersøkelser  

                                                      
7 Sentrale aktører i SLT - utvalget er skole, barnevern, helse, kultur, politi, frivillige. Målet med SLT er å 
få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige instanser støtter og utfyller hverandres 
arbeid. Det skal utarbeid ny handlingsplan for SLT arbeidet. 
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• Overordnet styringsgruppe  
• Tverrfaglige fagdager 

 

5.1.1 TIMS-Fauske; Tidlig Intervensjon – Målrettet Samhandling  
   
Som del av modellkommunesatsingen er det utviklet en kommunal samhandlingsmodell for 
systematisk og langsiktig oppfølging av barn i risiko: TIMS-Fauske; Tidlig Intervensjon – 
Målrettet Samhandling. 

TIMS-Fauske strekker seg utover modellkommunens rammer, hvor nøkkelordene rus og/eller 
psykisk sykdom, og/eller vold er sentrale. Den lokale modellen har alle barn i alderen 0- 20 år, 
som av en eller annen årsak befinner seg i risiko, som målgruppe.  

TIMS-Fauske er grunnrammen for hvordan foreldrestøttearbeidet skal utøves i forhold til de 
ulike tiltaksnivåene  

Modellen består av ulike komponenter. Den mest omfattende komponenten er kommunens 
flerfaglige tiltaksteam – TIMS-teamet. Teamet skal bestå av ulik kompetanse, hvor 
gruppedeltakeren utfyller hverandre slik at man oppnår ønsket effekt i forhold til både 
kunnskap og utøving. TIMS-teamet skal være en ressurs for både ansatte i 
samhandlingsområdet, og for foreldre direkte. Team-ressursene (6 deltakere) hentes fra ulike 
tjenester i Barne-og familieenheten, samt enhet Skole. Det legges opp til at hver teamdeltaker 
benytter minimum 20 % av sin stilling til TIMS-relaterte oppgaver. Teamet skal ha fokus på 
samarbeid og refleksjon, og selv utgjøre en andel av tiltakene som kommunen tilbyr. 

Formål med TIMS-Fauske: 

• Fremme undring og refleksjon. 
• Oppdage barn i risiko. 
• Tidlig intervensjon; oppdage tidlig, håndtere tidlig. 
• Trygge ansatte i å handle. 
• Kompetanseheving. 
• Kvalitetssikring.   
• Systematisert innsats. 
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TIMS-handlingssirkel er en lokalutviklet modell som skisserer opp forventet handlingsløp 
omkring barn/ungdom ansatte undrer seg eller bekymrer seg for. Gjennom handlingssirkelen 
ønsker man å sikre at det jobbes systematisk, helhetlig og flerfaglig. Om man som ansatt er 
usikker på hvilke handlingsmuligheter man har, skal TIMS-teamet kunne bistå/assistere. TIMS-
teamet er et supplement til kommunens øvrige støttetjenester, og skal ved behov kunne sluse 
sak til riktig instans.  
 
 
TIMS-handlingssirkelen er gjeldene for hele oppvekstområdet.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNDRING 
OPPSTÅR...

Skaff oversikt.

Sikre dialog med 
barnets foreldre.

Konkretiser enkle 
målbare mål. Sett 
opp tidsramme.

Gjennomfør 
tiltak/innsats.Evaluer effekt.

Evaluering.
Dokumenter 

prosess.

Ved behov: 
Anmodning om 
assistanse via 

leder.

TIMS-team eller 
Tiltaksråd (TRÅD)
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6. Medvirkning/medbestemmelse 
 

FNs barnekonvensjon, artikkel 12: Rett til å si sin mening og bli hørt. 
Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets 
meninger skal tillegges vekt. 

 
Enhetene innen oppvekstområdet har nedfelt i sine virksomhetsplaner hvilke formelle 
samhandlingsrutiner det skal være mellom tjenesteyter og bruker. 
 
Barn og unge har rett til medvirkning gjennom Barnehagelovens, og Opplæringslovens og FN’s 
Barnekonvensjon. Barnehagelovens § 3 sier at barn skal ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens pedagogiske virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet. Opplæringslovens § 11 omtaler barns rett til brukermedvirkning i skole. 
Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen, og arbeide for å skape godt 
lærings- og skolemiljø. Rådet skal kunne uttale seg og komme med framlegg i saker som 
gjelder nærmiljøet til elevene. 
 
Det kommunale ungdomsrådet skal fremme ungdommenes interesse og tale deres sak i 
Fauske. Ungdomsråd skal gi politikerne råd om behandlingen av saker som angår ungdom, og 
har tale- og forslagsrett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene. Ungdomsrådet kan 
også ta opp saker det selv mener er av betydning. Dette betyr ikke at barn og ungdom skal ta 
avgjørelser for viktige samfunnsområder helt på egen hånd, men at det tas hensyn til deres 
ideer, tanker og forslag ved både planlegging, politikkutforming og i det daglige arbeidet på 
ulike arenaer.  
 
Medvirkning og medbestemmelse gjelder også i forhold til foreldre. Barnehagelovens § 4 og 
Opplæringslovens § 11 omhandler foresattes rett til medvirkning og medbestemmelse.  
Formelle samhandlingsarenaer i barnehage er foreldreråd og SU (samarbeidsutvalg). 
Skole har sine FAU (Forelderens arbeidsutvalg), SU (Samarbeidsutvalget) og KFU 
(Kommunalt foreldreutvalg).  
 
Videregående skole følger Opplæringslovens § 11 og har Samarbeidsutvalg og 
Skolemiljøutvalg med representasjon av elever. 
 
Frivillige organisasjoners medbestemmelse og medvirkning skal ivaretas gjennom fora for 
brukermedvirkning. For idretten gjøres dette formelt gjennom Idrettsrådet. For andre frivillige 
organisasjoner er Frivilligsentralen et naturlig organ for medbestemmelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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7. Henvisninger 
Linker til lover og styringsdokumenter som ligger til grunn for oppvekstområdet: 
 

• FNs Barnekonvensjon  
• Barnevernsloven 
• Lov om helsetjenesten i kommunene 
• Folkehelseloven 
• Barnehageloven 
• Rammeplan for barnehager  
• Opplæringsloven  
• Kommunale planer, vedtekter og retningslinjer  

 
Linker til aktuelle nettsteder som er brukt: 

 
• ICDP’s program for familieveiledning 

  
• Familiens Hus     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk.html?id=87582
http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html
http://www.regjeringen.no/nb/dok/lover_regler/lover/lov-om-helsetjenesten-i-kommunene.html?id=437344
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Lover_og_regler/reglement/2006/rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-opp.html?id=278626
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html
http://www.fauske.kommune.no/
http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/
http://uit.no/Content/98626/Familiens%20Hus.pdf
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8. Begrepsavklaringer 
• Familiens hus  

er en modell som ble tilpasset norske forhold gjennom prosjektet « Forsøk med 
familiesentret i Norge 2002-2004».  
 

• Forebygging 
er innsats man gjør «i forkant» for å unngå uønsket utvikling. Begrepet forebygging er 
en samlebetegnelse på tenkning og tiltak som spenner vidt; fra forsøk på å forhindre en 
uønsket utvikling, til tiltak som fremmer mestring og livskvalitet. Hensikten med 
forebygging er å legge til rette for gode levekår for alle. 
 

• Foreldrestøtte 
er et vidt begrep som innebærer ulike former for støtte som bidrar til at foreldre styrkes i 
sin omsorgsrolle. Foreldrestøtte kan defineres som «aktivitet som gir foreldre kunnskap 
om barns helse og emosjonelle-, kognitive- og sosiale utvikling, og/eller styrker 
foreldres sosiale nettverk». 
 
I samhandlingsplanen nevnes ulike nivåer for foreldrestøtte; universell støtte, selektert 
støtte og indikert støtte. 
  

− Universell støtte (= tiltak rettet mot alle foreldre): Allmenne foreldregrupper, 
temastyrte foreldremøter, foreldreveiledningsprogram (ICDP), m.m. 

 
− Selektert støtte (= tiltak rettet mot barn/familier som har behov for mer 

omfattende veiledning og tiltak): Grupper for foreldre med felles utfordring, 
støttesamtaler, m.m. 

 
− Indikert støtte (= tiltak rettet mot familier med store og/eller sammensatte 

problemer): Individuelle råd og tilpassede løsninger, støttesamtaler m.m. 
 

• Tidlig innsats 
Tidlig innsats forstås som universell, forebyggende innsats på et tidlig tidspunkt i barns 
liv. 
 

• Tidlig intervensjon 
Med tidlig intervensjon mener vi arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på 
et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. 
 

• T I M S – Fauske (Tidlig Intervensjon – Målrettet Samhandling) 
er en samlebetegnelse for lokale modeller, kommunale prosedyrer og dokumenter som 
har som formål å avdekke og/eller beskytte barn i risiko.  
Alle modeller, prosedyrer og aktuelle dokumenter samles og oppdateres jevnlig.  
TIMS-Fauske skal være tilgjengelig i kommunens intranett (SharePoint). 
 

• TIMS-team og Tiltaksråd 
utgjør elementer av TIMS-modellen. TIMS-teamet er et lavterskeltilbud til foreldre og 
ansatte i kommunen, og har som formål å sikre tidlig hjelp og samhandling. Enhetsleder 
og avdelingsledere fra Barne- og familieenheten utgjør Tiltaksrådet. Tiltaksrådet skal 
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kunne gjøre løpende vurderinger og prioriteringer knyttet til barn/familier som vil ha 
behov for langsiktig hjelp fra flere tjenester.  
 

• ICDP; Program for foreldreveiledning 
International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og 
forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og 
unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.  
I Fauske kommune vil det utarbeides en egen plan for hvordan implementere ICDP på 
to plan; ICDP-kompetanse i form av kollegaveiledning (rettet mot 
samhandlingsområdets ansatte), og ICDP til foreldre. 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/33412     
 Arkiv sakID.: 16/11729 Saksbehandler: Mikkelsen, Geir 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
129/16 Formannskap 08.11.2016 
173/16 Kommunestyre 16.11.2016 

 
 
Fauske Parkering 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune vedtar å videreføre parkeringsordningen og omfanget av denne i regi av Fauske 
Parkering AS uten endringer.  
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en prøveordning for 2017 
alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på lørdagene. 

 

 
Vedlegg: 
05.10.2016 Vurdering av 2 timers fri parkering i Fauske sentrum 1328059 

19.10.2016 2 timers fri parkering i Fauske sentrum 1329528 

01.11.2016 Årsregnskap 2015 - Fauske Parkering AS 1330548 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 
Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en prøveordning for 2017 alternativt 
fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på lørdagene. 

R's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FOR- 129/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune ber om at selskapet Fauske Parkering A/S, som en prøveordning for 2017 
alternativt fra 1. desember 2016, innfører gratis parkering på lørdagene. 



 

 
Bakgrunn: 
Fauske Parkering AS ble stiftet i 2004 og er et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet kom i drift fra 
1.januar 2007. Selskapets formål var å rydde opp i en utfordrende parkeringssituasjon i sentrum, behov 
for flere parkeringsplasser, og at avgiftene skulle dekke investeringene med forskjønning av sentrum.  
 
Selskapet slet økonomisk fra etableringstidspunktet og Fauske kommune har gjennom flere runder 
tilført selskapet ny egenkapital for å sikre en videre drift.   
Selskapet ble videre utfordret inntektsmessig gjennom etableringen av Krokdalsmyra handelspark fra 
høsten 2010. Selskapet har over de to seneste årene 2014, og 2015 levert regnskaper i balanse.  
 
Det har vært delte meninger om avgiftsparkering, både politisk og blant de næringsdrivende i sentrum. 
Kommunestyret behandlet senest i 2011  
I møte 20.september d.å. ble formannskapet orientert fra et bredt utvalg av representanter for 
næringslivet i sentrum utfordringer i forbindelse med handelen Fauske sentrum. De næringsdrivende 
mener at parkeringsordningen er med å begrense bruken av handelsstandens butikker og derigjennom 
reduserer inntektspotensialet for disse.  
 
I den forbindelse har ordfører i brev til Fauske Parkering AS datert 3.oktober d.å. bedt om en uttalelse 
om selskapet vurderer det teknisk mulig å innføre tidsavgrensninger i avgiftsinnkrevingen, og hvilke 
reduserte inntekter dette vil ha for selskapet.  
 
I brev av 15.oktober 2016, har Fauske Parkering AS ved styreleder gitt en respons til ordførers brev. 
Ordfører har etter dette bedt rådmannen om en faglig vurdering av saken, og at saken legges frem til 
politisk behandling.  
 
 
Saksopplysninger: 
Fauske Parkering AS får sine inntekter gjennom avgiftsinnkreving av 650 avgiftsbelagte parkeringsplasser 
i sentrum i de ulike soner. Det er riktig å si at de aller fleste av parkeringsplassene representerer 
korttidsparkering (kortere enn to timer). Parkeringsplassen ved samfunnshuset er den eneste plassen 
hvor det er langtidsparkering. Her er det allerede ordninger om redusert avgifter for heldagsparkering.   
 
Selskapet hadde i de første driftsårene inntekter på omkring 5 millioner kroner per år. Siden 2011 har 
inntektene vært på omlag 4 millioner kroner per år. Reduksjonen kan i hovedsak forklares med 
etableringen av Krokdalsmyra handelspark. Selskapet har i de to seneste driftsårene levert regnskap i 
knapp balanse.  
 
Selskapet har i dag en balanseført aksjekapital på 2.9 MNOK, og en fri egenkapital på i underkant av 0.4 
MNOK. Selskapet har fått tilført betydelig egenkapital fra kommunen siden etableringen, i underkant av 
6 MNOK. I tillegg har kommunen overtatt deler av gjelden.  
Selskapet har i brevet av 15.oktober d.å. konkludert med at selskapet ikke kan forsvare et bortfall av de 
inntektene som en redusert innkreving av avgifter medfører. Dette tolker rådmannen å være at 
selskapet ikke kan drive videre for egen regning, slik det har vært en politisk forutsetning siden selskapet 
ble etablert. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen legger til grunn at man ved en reduksjon av avgiftsparkeringen innfører en modell hvor man 
kan parkere gratis for en angitt tidsperiode. Ved innføring av avgiftsfri parkering inntil 2 timer per dag, 



vil dette medfører et vesentlig inntektstap for selskapet. 
Denne problemstillingen har kommunestyret tidligere behandlet i kommunestyrets sak nr. 35/11. I 
dennes saken ble en tidsbegrenset parkeringsordning vurdert. I nevne sak fremkom det opplysninger fra 
selskapet selv, at man vurderte at man kunne miste så mye som 75% av inntektsgrunnlaget.  Dette fordi 
det er sannsynlig at de parkerende i stor utstrekning vil anpasse sin adferd i forhold til den fri 
parkeringsperioden.  
 
Selskapet har i brevet av 15 oktober d.å. selv estimert dette til 1 million kroner per år.  Dette 
understreker styreleder å være et forsiktig anslag. Det er rådmannens vurdering at det er overhengende 
fare for at selskapet vil tape vesentlig større deler av sin inntekt enn dette. Slik redegjort for i tidligere 
nevnt sak fra 2011.  
 
Andre modeller for reduksjon av parkeringstiden kan også selvsagt vurderes. Dette er modeller som kan 
gi noe mer forutsigbarhet i forhold til hvilke inntektsreduksjoner dette kan ha for selskapet. Det kan 
bety at man kan få ned omfanget av den økonomiske utfordringen for selskapet.  Modeller som kunne 
vurderes er eksempelvis:  
 

a. Avgiftsfrie dager (eks. lørdagsfri)  
b. Definerte avgiftsfrie tidsperioder på en eller flere dager 

 
Dette kunne kanskje redusere det potensielle inntektstapet, og således redusere den økonomiske 
utfordringen for selskapet. Det er likevel vanskelig å fastslå dette helt entydig, da man fortsatt ikke fullt 
ut kan forutse endret forbrukeratferd.  
 
Uansett mulig modell vil dette i større eller mindre grad utfordre selskapet. Slik den økonomiske 
situasjonen er for selskapet p.t. er det derfor grunnlag å si at uansett prøveordning vil det sannsynligvis 
medføre et negativt regnskapsresultat tilsvarende den estimerte inntektssvikten. Dette vil i neste 
omgang medføre at selskapet vil få redusert sin egenkapital tilsvarende. Dette vil også kunne inkludere 
tap/nedskriving av aksjekapital, da det kan bli slik at øvrig fri egenkapital ikke dekker inntektstapet.  
 
En prøveordning og en mulig vanskelig økonomisk situasjon for selskapet vil kunne medføre behovet for 
å igjen vurdere selskapets fremtid. Dette er også drøftet i nevne sak i 2011, hvor det legges til grunn at 
en eventuell avvikling med overveiende sannsynlighet resultere i at Fauske kommune må tre inn i og 
over de økonomiske forpliktelser som selskapet har påtatt seg. Dette gjelder både kapitalkostnader og 
driftsutgifter (selv om deler av driftsutgiftene kan utfases ved evt. avvikling av selskapet).  
 
Rådmannen oppfatter likevel ikke at denne saken har til hensikt å vurdere selskapets fremtid. Men 
dersom det er aktuelt å avvikle selskapet, vil dette ha med seg utgifter i de kommunale budsjettene 
tilsvarende 1.5-2 MNOK per år.  
 
Offentlig støtte til kommunalt eide selskaper 
En problemstilling som rådmannen ikke kan se har vært drøftet i tidligere behandlinger av selskapet, er 
regelverket omkring offentlig støtte. Regelverket vedrørende offentlig støtte er kompliserte, og det er 
ikke rådmannens intensjon å redegjøre for alle forholdene rundt dette regelverket. Det er likevel et 
aspekt, ettersom en fri parkerings ordning, vil med stor sannsynlighet medfører at selskapet har behov 
for økonomisk bistand. En eventuell økonomisk bistand gjennom både innskudd av egenkapital, og evt. 
driftstilskudd vil kunne falle innenfor disse reglene.  
 
Hovedregelen er at kommuner og fylkeskommunale eierskap i foretak (enheter som utøver økonomisk 
aktivitet) skal utøves på en måte som hindrer at selskapet mottar statsstøtte. Dette oppfatter også 
rådmannen å være forutsetningen i de politiske vedtakene i forbindelse med etableringen av selskapet. 



Ulike former for driftsstøtte vil sannsynligvis være i brudd med reglene   
Det er heller ikke uproblematisk å skyte inn aksjekapital (egenkapital), uten å måtte vurdere dette 
regelverket. Det å investere i selskaper gjennom innskudd av egenkapital er i seg selv ikke omfattet av 
regelverket som offentlig støtte, men regelverket legger til grunn det såkalte markedsinvestorprinsippet. 
Dersom man ikke kan møte forutsetningene gitt i dette, vil dette kunne defineres som offentlig støtte. 
Markedsinvestor prinsippet er definert nedenfor.  
   
Markedsinvestorprinsippet: Skal en stat investere direkte i en bedrift, må det gjøres på samme måte som 
private investorer ville gjort det, med samme krav til avkastning, eierinnflytelse m.m. 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at en prøveordning på ett år redusert innkreving av parkeringsavgifter vil medføre 
økonomiske utfordringer for selskapet. Dette er økonomiske utfordringer Fauske kommune som eneeier 
måtte forholde seg til. Rådmannen vurderer det overhengende sannsynlig at selskapet vil ha behov for 
økonomisk bistand fra kommunen etter en slik prøveordningsperiode. Slik nevnt kan regelverket om 
offentlig støtte være utfordrende i forhold til å bistå selskapet økonomisk. Dette kan i neste omgang 
medføre at det vil være behov å vurdere selskapets fremtid.   
 
Etableringen av selskapet hadde til hensikt å skape et bedre sentrum for befolkningen og 
handelsstanden. Dette gjennom at man skulle skape mer estisk attraktiv byrom, og for å få mer system 
og orden på det som i tidligere saker ble definert å være til dels kaotiske parkeringsforhold i sentrum. 
Rådmannen oppfatter at dette er et politisk ønske også fremover. Grunnet den økonomiske 
totalsituasjonen til Fauske kommune vil det kunne være utfordrende å sikre formålene med selskapet 
dersom selskapets virksomhet utfordres eventuelt avvikles.   
 
Når det gjelder utfordringene næringslivet beskriver, har verken kommunen eller selskapet noen 
konkret dokumentasjon at innskrenket avgiftsparkering vil ha en betydningsfull positiv innvirkning på 
omfanget av handelen og omsetningen. En prøveordning for fri parkering ble praktisert i forbindelse 
med julehandelen 2015 uten at dette medførte ønsket effekt.  
 
Saken kan også selvsagt drøftes om at det kan være samfunnsøkonomiske aspekter i en slik ordning, ved 
at en økning i aktivitet og handel også vil bidra til økte offentlige inntekter. Rådmannen mener likevel at 
det ikke finnes tilstrekkelig empiri for å understøtte en slik konklusjon.    
 
Ut fra en totalvurdering hvor rådmannen i særlig grad vektlekker selskapets økonomiske evne, og 
potensiell økonomisk risiko for Fauske kommune som eier, anbefaler rådmannen at dagens 
parkeringsordning videreføres.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Vurdering av 2 timers fri parkering i Fauske sentrum 
 
I møte 20. september 2016 fikk formannskapet orientering fra representanter fra næringslivet 
på utfordringer ved dagens parkeringsordning i Fauske sentrum. 
 
Ordfører ber Fauske Parkering AS vurdere om det er teknisk mulig og hvilke kostnader som 
påløper ved 2 timers fri parkering i Fauske sentrum for en prøveperiode på ett år. 
 
 
Jeg håper på en snarlig tilbakemelding. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Jørn I. Stene 
Ordfører 
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Utvidet garanti Fauske Parkering 2016 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 mill. kr til 15 mill. 
kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret reduseres i takt 
med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. kommuneloven § 
51.1. 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 mill. kr til 15 mill. 
kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret reduseres i takt 
med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av hovedstol.  
 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. kommuneloven § 
51.1. 
 
 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 130/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune øker kommunal garanti for lån til Fauske Parkering AS fra 10 mill. kr til 15 mill. 
kr. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.  
 
Garantien gjelder i hele lånets løpetid, med tillegg av inntil to år. Garantiansvaret reduseres i takt 
med nedbetalingen av lånet, med tillegg av inntil 10 % av hovedstol.  



 
Det forutsettes at fylkesmannen i Nordland godkjenner endringen i garantien, jf. kommuneloven § 
51.1. 
 
 

 
Sammendrag: 
Styret i Fauske Parkering AS har i brev av 1.10.2016 bedt om at kommunens garanti for lån med rest kr 
15,1 mill. kr per oktober 2016 økes fra 10 mill. kr til 15 mill. kr. Dette vil redusere lånerenten med ca. kr 
115 000,- årlig, og bidra til bedre økonomi i selskapet. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 83/2004 å stille garanti for et lån på 10 mill. kr. Selskapets 
totale restgjeld utgjør per dato 15,5 mill. kr. 
 
Fauske Parkering har over tid slitt med dårlig inntjening. Selskapet har likevel som følge av kutt på 
kostnadssiden, levert positive resultater de siste årene. Imidlertid gjør prisøkninger fra leverandører, 
samt redusert inntjening som følge av etablering av handelsparken på Krokdalsmyra, at marginene 
reduseres. Tabellene nedenfor viser nøkkeltall for selskapet de 3 siste årene. 
 

 
 
 

 
 
En utvidelse av kommunens garanti vil gi selskapet bedre rentebetingelser, og således bidra til å 
redusere driftskostnadene. 
 
Dagens garanti fra 2004 er en såkalt simpel garanti, som innebærer at långiver først må søke dekning 
hos låntaker. Garantistens ansvar begrenses til det som långiver ikke får inn hos låntaker. Fra og med 
2008 ble det igjen lovlig for kommunene å stille selvskyldnerkausjon. 
 
Ved selvskyldnerkausjon kan långiver gå direkte til kommunen og få dekket sitt tap. Denne ”enklere” 
garantien for långiver, gjør at lån med selvskyldnerkausjon har 0,2 til 0,3 % lavere rente enn simpel 
kausjon.  
 
Som heleid selskap av kommunen, er det i kommunens interesse at rentekostnadene er så lave som 
mulig. 
 



Ut fra rådmannens vurdering vil ikke en selvskyldnerkausjon innebære særskilt økt risiko for Fauske 
kommune. Kommunen eier selskapet 100% og vil således sitte med hovedansvaret for fortsatt 
ivaretagelse av selskapets verdier uansett. 
 
Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti skal godkjennes av departementet når 
maksimumsansvaret er større enn kr 500 000,-. Vedtaket i denne saken blir derfor sendt Fylkesmannen i 
Nordland for slik godkjenning. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Ut fra en totalvurdering av selskapets økonomi og situasjon for øvrig mener rådmannen at en utvidelse 
av garantibeløpet kan forsvares. Det er i Fauske kommunes interesse at selskapets økonomi er 
tilfredsstillende, og at parkeringsavgiften ikke økes. 
 
Selvskyldnerkausjon er den garantiformen som gir best betingelser for selskapet.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Høring: endring av politiets lokale organisering i Nordland 
 
 
 Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 
HØRINGSSVAR FRA FAUSKE KOMMUNE - FORSLAG OM ENDRING AV POLITIETS LOKALE 
ORGANISERING I NORDLAND 

 
Fauske kommunestyre støtter i hovedsak arbeidsgruppas anbefalinger med følgende innspill: 
 

Reformen ønsker å redusere antallet tjenesteenheter/vaktregioner til 9. I forhold til vårt område er det 
utarbeidet tre ulike alternativer, som presentert i utredningen. Den faglige arbeidsgruppen konkluderer og 
anbefaler alternativ 1 for Indre Salten.  

 
Rådmannen merker seg at tjenesteenheten/vaktregionen Indre Salten blir blant de geografisk største i hele 
Nordland. Antall tjenestesteder reduseres fra 5 til 2. Fauske får et koordineringsansvar for en større region 
enn tilfellet er i dag. Rådmannen har ikke tilstrekkelig politifaglige kunnskaper til å vurdere om de foreslåtte 
endringer, gjør at den nye tjenesteenheten har tilstrekkelig ressurser å utøve en forsvarlig polititjeneste for 
alle innbyggerne i Indre Salten. Rådmannen mener det er viktig at geografiske forhold tas med i det videre 
arbeidet med ressurs og bemanningsvurderinger, -  selv om rapporten tar utgangspunkt i at det 
sannsynligvis ikke vil få bemanningsmessige konsekvenser. Rådmannen understreker også at det er 
veiutfordringer i denne regionen, som utfordrer forflytting av personell langs vei.  

 
Rådmannen forstår at en omorganiserte polititjeneste har mål å arbeide mer mobilt i fremtiden. 

Gjennom bruk av moderne teknologi skal en gjøre den enkelte polititjenestemann mindre avhengig av sin 
lokalisering / kontorsted.  

 
Rådmannen vet at det er en debatt i Nord Salten, om antall og lokalisering av tjenestesteder. Fauske 
kommune tar ingen stilling til lokalisering, men ser behovet for at vaktregionen Indre Salten bør ha minst ett 
tjenestested i tillegg til Fauske ut fra dets geografiske størrelse. 

   
Rådmannen mener også det er viktig å signalisere at man har forventninger til at de ni tjenesteenhetene får 
anledning å tilby alle sentrale polititjenester for innbyggerne i regionen (utstedelse av pass, våpenlisenser 
mv), uten at man ser for seg at dette skal sentraliseres til de geografiske driftsenheter (GDE). 

 
Fauske kommune støtter forslaget om antall GDE-enheter som foreslått i utredningen.  
 

Kommunen utfordres i nærpolitireformen til å styrke samarbeidet mellom kommune og politiet. Det er i 
utgangspunktet et forslag som kommunen støtter. Spesielt er viktig å forbygge at unge av ulike grunner 
havner i fare for å falle utenfor gjennom sin oppvekst. Dette vil først å fremst ha menneskelige gevinster, 
men sekundært vil tidlig intervensjon også kunne spare samfunnet for økonomiske ressurser.  

 
Fauske kommune mener derfor at man må prøve å øke kvaliteten i det samarbeidet som allerede eksisterer. 



Dette fordi rådmannen ikke vurderer å ha ressurser til nye større satsinger. Det viktigste vil være å utvikle 
det strategiske samarbeidet i politirådet. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale 
problemer skal omsettes til samordnet innsats.  

 
· Vurdere å øke møtefrekvensen til politirådene, samt å styrke kommunens SLT (Samordning av Lokale 

rus- og kriminalitetsforebyggende tjenesten) for at rådets målsetninger kan følges opp i den 
kommunale organisasjonen. 

      

· Vurdere om man skal tematisere og innarbeide kriminalitetsforebygging i kommunedelplaner spesielt i 
forhold til oppvekst området. 

 
Vedlegg: 
13.10.2016 ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG - ENDRING AV POLITIETS LOKALE 

ORGANISERING I NORDLAND -revidert 12.okt 2016 
1329123 

 
 
Sammendrag: 
 

Politimester i Nordland har 13.10.16 sendt ut på høring forslag til endring av politiets lokale organisering i 
Nordland. Høringsfristen er satt til 25.11.16. 
 

Politimester/prosjektet har besøkt alle regionrådene og orientert om status i Nærpolitireformen.  
Her ble det også orientert om prosessen videre og at det skulle opprettes en politisk styringsgruppe hvor berørte 
kommuner var representert. Alle 7 regionrådene i Nordland ble enige om at hvert regionråd stilte en representant 
inn i denne politiske styringsgruppen. Gruppen hadde konstituerende møte 19. august.  
 
I tillegg har driftsenhetslederne i Nordland politidistrikt besøkt alle kommunene i Nordland, der de har redegjort 
for alternative forslag til fremtidig organisasjonsstruktur. 
 
En arbeidsgruppe har gitt sin tilråding til politimesteren, denne har vært behandlet i politisk styringsgruppe før den 
er sendt ut på høring til kommunene. 
 
Politimesteren ber om innspill på de forslag som fremkommer i arbeidsgruppas rapport, supplert med 
politimesterens høringsbrev. Det pekes særlig på: 

•          antall og lokalisering av tjenestested 
•          inndeling i tjenesteenheter, lokalisering av tjenesteenhetsleder 
•          antall geografiske driftsenheter, lokalisering av geografisk driftsenhetsleder 

•          Hvordan kan vi styrke samhandlingen mellom politi og kommune gjennom 
forebyggende planer, politiråd og den nye politikontakten? 

 
Målet med nærpolitireformen er et politi som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og 
kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal 
utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste 
fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. 
 
Politiet skal være lokalt tilstedeværende og synlig for publikum og skal etablere et tettere samarbeid med 
kommunene. Politidirektøren uttalte 23.september 2016 at "Skal vi lykkes med å forsterke det forebyggende 
arbeidet, må kommunene ta sin del av ansvaret ved å utvikle gode kommunale tjenester, blant annet på områder 
som barnevern og ruspolitikk".  
 

Forebygging er et prioritert område i nærpolitireformen, og politiet skal gjøre sitt for at kriminalitetsforebyggende 
arbeid utøves på en planmessig og systematisk måte. Herunder skal det legges til rette for tverretatlig samarbeid 
gjennom politiråd og politikontakter 
 
 



 
 
 

Saksopplysninger: 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har lagt føringer for effektiviseringen av politidistriktenes lokale struktur 
gjennom oppdragsbrev til Politidirektoratet. Oppdraget er videreformidlet fra Politidirektoratet til politidistriktene 
med nærmere presiseringer og krav til resultat og gjennomføring. 
 
Politidistriktenes lokale struktur består av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder. 
Geografiske driftsenheter har ansvar for politioppgavene innenfor et geografisk område, og kan omfatte flere 
tjenesteenheter og tjenestesteder. 
 
De overordnede målene for nærpolitireformen er 

· Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig 
· Som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes 

trygghet 
· Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor 
· Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens 

kriminalitetsutfordringer 

 
En lang rekke utviklingstiltak skal bidra til at politiet når målene med nærpolitireformen og tiltakene kan deles i fire 
hovedområder: 

· Politiet skal organiseres på en ny måte 
· Ledelse og styring i politiet skal styrkes 
· Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på 
· Politiets arbeids skal støttes av nye og bedre teknologiske arbeidsverktøy 

 
 
Tjenestesteder 
Et tjenestested er et sted hvor politiet yter tjeneste til publikum – enten en politistasjon eller et lensmannskontor. 
Det er foreslått at Nordland deles inn i 19 tjenestesteder hvorav Fauske er ett av disse. Nærmeste tjenestested 
nordover er Innhavet, sørover Mo og i vest Bodø. 
 

Et tjenestested skal: 
· ha faste, annonserte åpningstider (forutsigbarhet) 
· ha åpningstid flere dager per uke 
· kunne ta imot anmeldelser 
· kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud 
· kunne gi publikum hjelp til å komme videre der de aktuelle polititjenestene ikke leveres fra 

tjenestestedet 

 
 
I arbeidsgruppens forslag til antall tjenestesteder er det lagt vekt på følgende sentrale krav og føringer: 

· Responstidskrav – 15 min/20 min/50 min 
· Maks 45 min kjøretid til nærmeste tjenestested for 90 % av innbyggerne 
· Fleksible åpningstider minst en dag i uken 
· Alle kommuner skal ha politikontakt 
· Politiråd skal søkes etablert i alle kommuner 
· Politi og kommune skal utvikle forpliktende handlingsplaner for forebyggende tjeneste 
· Antall tjenestesteder på nasjonalt nivå skal reduseres fra 360 til minimum 210 



· Flere "mobile politikontor" 

 
Kjøretidsberegninger for dette forslaget tilsier at 89,9 % av befolkningen kan kjøre til nærmeste tjenestested innen 
45 min kjøretid. 
 
 
 
 
 
Tjenesteenheter/vaktregioner  
En tjenesteenhet er et lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Det er foreslått at Nordland deles inn i 9 
tjenesteenheter, Fauske er foreslått som ett av disse. 
 

En tjenesteenhet skal: 
· levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten 
· ha publikumsekspedisjon 
· utføre kriminalitetsforebyggende arbeid 
· etterforske det store flertall av straffesaker 
· ha kontakt med samarbeidspartnere 
· utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver 

 
Tjenesteenheten skal etterforske det store flertallet av straffesaker og drive kriminalitets-forebyggende arbeid. 
Videre skal enheten ha kontakt med samarbeidspartnere og utføre sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver. 
 
I forslag til antall tjenesteenheter er det tatt hensyn til geografi og infrastruktur, responstidskrav, allerede 
etablerte vaktområder og potensielle vaktområder 
 
 

Geografiske driftsenheter (GDE) 
En geografisk driftsenhet skal ha ansvar for politioppgavene innenfor et geografisk område. 
Det er foreslått at Nordland deles inn i 3 Geografiske driftsenheter med byene Narvik, Bodø og Mo i Rana som 
hensiktsmessige hovedseter. 
 
GDE kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder, og skal sikre en tilstrekkelig vakt- og beredskapstjeneste 
i hele driftsenheten. GDE har ansvar for å forebygge og bekjempe kriminalitet innenfor sitt geografiske område. 
 
Geografisk driftsenhetsleder skal sørge for å koordinere det forebyggende arbeidet, og har ansvar for at 
ressursene bidrar effektivt i straffesaksarbeidet. Det skal etableres samarbeid med kommunene og lokale 
samarbeidspartnere i driftsenhetens geografiske område. 
 

En geografisk driftsenhet kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder. Driftsenhetslede er også 
tjenestestedsleder/ tjenesteenhetsleder. Den vesentlige tjenesteproduksjonen i politidistriktet skal skje i de 
geografiske driftsenhetene. Lederen av driftsenheten har budsjett-, resultat- og personalansvar. 
Det er satt krav om at de geografiske driftsenhetene skal: 

· gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske område 
· ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å kunne yte fullverdig polititjeneste 
· kunne bære tildelte oppgaver med tilfredsstillende effektivitet og kvalitet innenfor gitte rammer 
· ha evne til å lede og koordinere forebygging og etterforskning i driftsenhetens geografiske område 
· ha hensiktsmessige vakt- og samarbeidsordning med evne til å levere kontinuerlig operativ beredskap 

og fleksibilitet til å håndtere variasjoner i beredskapsbehovet 
· kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse etter behov 
· ha evne til fleksibel bruk av ressurser 
· kunne håndtere større oppgaver/prosjekt som går over tid 



· ha tilstrekkelig saksvolum mht. å utvikle og vedlikeholde kompetanse 
· sørge for hensiktsmessige åpningstider ved tjenestestedene 

 
Politikontakt 
Når kontorene slås sammen, må en sikre at den nære og lokale kontakten mellom politiet og for eksempel den 
lokale skolen, ungdomsklubben eller barnevernet ikke forsvinner. 
Det skal gjøres ved at hver kommune får sin egen politikontakt. Det skal være en polititjenesteperson med god 
kunnskap om aktuell kommune og som er tilgjengelig for akkurat den kommunen. Videre skal en møte 
kommunens ledelse i politiråd og bidra til å utvikle felles forebyggende planer. Kontakten skal bli mer systematisk 
og forpliktende enn i dag. 

 
Region Indre Salten 
 
To tjenestesteder  
Arbeidsgruppa har vurdert tre alternative organisasjonsstrukturer i Indre Salten: 

1.  Saltdal og Beiarn lensmannskontor slås sammen med Fauske og Sørfold lensmannskontor på 
Fauske. Lensmannskontorene i Hamarøy, Steigen og halve Tysfjord (Tysfjord vest med Drag og 
omegn) slås sammen til et felles kontor plassert på Innhavet i Hamarøy kommune. 
2.  Lensmannskontorene i Saltdal og Beiarn, Fauske og Sørfold, Hamarøy og Steigen slås sammen til 
ett kontor på Fauske. Tysfjord slås sammen med Narvik politistasjon. 
3.  Saltdal og Beiarn lensmannskontor slås sammen med Fauske og Sørfold lensmannskontor på 
Fauske. En eller begge av lensmannskontorene i Hamarøy og Steigen består og Tysfjord slås 
sammen med Narvik politistasjon. 

 
Gruppa mener alternativ 1 fremstår som det mest aktuelle. Det baseres på tilbakemeldinger fra ansatte og 
kommuner og erfaringer med hvordan tjenesten - inkludert vakt og beredskap - har fungert frem til i dag. Videre er 
det tatt hensyn til befolkningstetthet, avstander og infrastruktur. Avstanden fra både Narvik og Fauske er for lang 
til at de aktuelle kommunene kan betjenes derfra. Lager man et nytt tjenestested på Innhavet vil dette kunne 
dekke både Hamarøy, Steigen og Tysfjord vestside. Innbyggerne i kommunene rundt dette tjenestestedet vil ha en 
akseptabel reiseavstand inn til Innhavet, og en vil kunne bemanne kontoret slik at vakt og beredskap dekkes på en 
betryggende måte. 
 
Alternativ 2 ansees lite hensiktsmessig når en tar hensyn til avstanden fra Fauske til innbyggerne i Hamarøy og 
Steigen. Responstidkravet vil ikke være mulig å oppfylle, heller ikke kravet om at innbyggerne skal nå et 
tjenestested innenfor 45 minutter. 
I alternativ 3 vurderes at de aktuelle tjenestestedene blir så at det ikke vil være mulig å utøve tilfredsstillende vakt 
og beredskapstjeneste på egen hånd.  
 
En tjenesteenhet i Region Indre Salten 
Region Indre Salten foreslås etablert som en tjenesteenhet bestående av ett lensmannskontor på Fauske som 
dekker kommunene Fauske, Sørfold, Saltdal og Beiarn, og ett lensmannskontor på Innhavet som dekker 
kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjord vestside. Organiseringen fremstår som den mest aktuelle for å oppfylle 
målene i nærpoliti- reformen. Enheten ansees å fylle de krav som settes til en tjenesteenhet. 
Leder av enheten anbefales stedsplassert på Fauske – som er det største tjenestestedet – og vaktområdet vil være 
sammenfallende med tjenesteenheten. 
 
Risiko og sårbarhetsvurdering – tjenesteenhet Indre Salten 
Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap ivaretas allerede i dag av Fauske og Sørfold lensmannskontor, og delvis av Hamarøy og Steigen 
lensmannskontor. I forslag til ny organisering foreslår en å samle polititjenesten i Nord Salten i et felles kontor på 
Innhavet som også får ansvaret for Tysfjord vestside. Sammenslåing vil gi mer politikraft, og ny organisering vil 
styrke vakt og beredskapstjenesten i Nord Salten. Arbeidsgruppa mener at forslaget til ny organisering ikke vil 
påvirke responstid eller tilgjengelighet negativt i forhold til dagens organisering. Vaktregionen opprettholdes i all 
hovedsak i samme geografiske område og beredskapen betjenes fra Fauske og Innhavet. 



 
Forebygging 
Opprettelse av politikontakt i hver kommune vil gi et bedre samarbeid både med kommunene og andre eksterne 
aktører som det er naturlig å samarbeide med. En politikontakt kan i større grad drive målrettet forebygging 
sammen med kommunene og andre, og et tettere samarbeid vil bidra til at riktige tiltak blir satt inn på rett sted til 
retttid. Politikontakten skal ihht intensjonen styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet med kommunene 
gjennom ukentlig dialog og kontakt. Dette sammen med utvikling av politiråd vil gi ett utvidet fokus på det 
tverretatlige forebyggende arbeidet.  
Effektivisering av politiets tjenestestruktur skal gi politiet økt kapasitet, slik at den rolllen politiet har som 
forebygger gjennom tilstedeværelse, oppdagelsesrisiko og premissleverandør for konsekvens, vil bli styrket. Totalt 
sett er vurderingen at politiets rolle innen forebygging av kriminalitet vil bli styrket. 
 
Etterforsking 
Etterforskning er i dag en regionoppgave uten særlige muligheter til å få bistand fra større fagmiljø. Med 
organisering i tjenesteenheter, geografiske driftsenheter, og en funksjonell enhet for blant annet etterforskning, vil 
enheten få større fagmiljø å støtte seg på. Spesialisering og større fagmiljø vil også bidra til at intern læring og 
dialog i vanskelige saker forbedres. I nærpolitireformen er etterforskningsløftet og politiarbeid på stedet sentrale 
begreper.  

Gjennom politiarbeid på stedet skal patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid ute der 
hendelsen skjer. Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, samt raskere saksbehandling, og 
løftet vil både komme i form av nye teknologiske løsninger og økt kompetanse. Vurderingen er at når politiet har 
gjennomført de foreslåtte endringer vil etterforskingen i Indre Salten bli styrket, spesielt i Nord Salten. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. Ukentlig formalisert 
samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen, og erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i 
kommunale utfordringer. Det samme gjelder utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold 
Ny organisering på Fauske vil gi økonomisk gevinst ved at husleien i Saltdal og Beiarn bortfaller. Det er vanskelig å 
si om ny organisering på Innhavet vil gi en gevinst i sparte EBA utgifter da en ikke vet hva husleien i nytt bygg på 
Innhavet vil koste. En sammenslåing vil sannsynligvis ikke gi noen personellmessig gevinst for enheten. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Reformen ønsker å redusere antallet tjenesteenheter/vaktregioner til 9. I forhold til vårt område er det utarbeidet 
tre ulike alternativer, som presentert i utredningen. Den faglige arbeidsgruppen konkluderer og anbefaler 
alternativ 1 for Indre Salten. Rådmannen anbefaler at Fauske kommune støtter konklusjonen med følgende 
innspill.  
 
Rådmannen merker seg at tjenesteenheten/vaktregionen Indre Salten blir blant de geografisk største i hele 
Nordland. Antall tjenestesteder reduseres fra 5 til 2. Fauske får et koordineringsansvar for en større region enn 
tilfellet er i dag. Rådmannen har ikke tilstrekkelig politifaglige kunnskaper til å vurdere om de foreslåtte endringer, 
gjør at den nye tjenesteenheten har tilstrekkelig ressurser å utøve en forsvarlig polititjeneste for alle innbyggerne i 
Indre Salten. Rådmannen mener det er viktig at geografiske forhold tas med i det videre arbeidet med ressurs og 
bemanningsvurderinger, -  selv om rapporten tar utgangspunkt i at det sannsynligvis ikke vil få bemanningsmessige 
konsekvenser. Rådmannen understreker også at det er veiutfordringer i denne regionen, som utfordrer forflytting 
av personell langs vei.  
 
Rådmannen forstår at en omorganiserte polititjeneste har mål å arbeide mer mobilt i fremtiden. 
Gjennom bruk av moderne teknologi skal en gjøre den enkelte polititjenestemann mindre avhengig av sin 
lokalisering / kontorsted.  
 
Rådmannen vet at det er en debatt i Nord Salten, om antall og lokalisering av tjenestesteder. Fauske kommune tar 



ingen stilling til lokalisering, men ser behovet for at vaktregionen Indre Salten bør ha minst ett tjenestested i tillegg 
til Fauske ut fra dets geografiske størrelse. 
   
Rådmannen mener også det er viktig å signalisere at man har forventninger til at de ni tjenesteenhetene får 
anledning å tilby alle sentrale polititjenester for innbyggerne i regionen (utstedelse av pass, våpenlisenser mv), 
uten at man ser for seg at dette skal sentraliseres til de geografiske driftsenheter (GDE). 
 
Fauske kommune støtter forslaget om antall GDE-enheter som foreslått i utredningen.  
 
Kommunen utfordres i nærpolitireformen til å styrke samarbeidet mellom kommune og politiet. Det er i 
utgangspunktet et forslag som kommunen støtter. Spesielt er viktig å forbygge at unge av ulike grunner havner i 
fare for å falle utenfor gjennom sin oppvekst. Dette vil først å fremst ha menneskelige gevinster, men sekundært 
vil tidlig intervensjon også kunne spare samfunnet for økonomiske ressurser.  
 
Fauske kommune mener derfor at man må prøve å øke kvaliteten i det samarbeidet som allerede eksisterer. Dette 
fordi rådmannen ikke vurderer å ha ressurser til nye større satsinger. Det viktigste vil være å utvikle det strategiske 
samarbeidet i politirådet. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til 
samordnet innsats.  

· Vurdere å øke møtefrekvensen til politirådene, samt å styrke kommunens SLT (Samordning av Lokale 
rus- og kriminalitetsforebyggende tjenesten) for at rådets målsetninger kan følges opp i den 
kommunale organisasjonen.      

· Vurdere om man skal tematisere og innarbeide kriminalitetsforebygging i kommunedelplaner spesielt i 
forhold til oppvekst området. 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1 Sammendrag  
 
1. januar 2016 ble Nordland politidistrikt etablert. Dette var også starten på et langsiktig 
endrings- og utviklingsarbeid i det nye politidistriktet.  
 
Det er store forventninger til at befolkningen skal få en bedre polititjeneste. Gjørv-
kommisjonens rapport og Politianalysen er viktige utgangspunkt for utviklingsarbeidet 
som pågår i politiet, og det er foreslått omfattende endringer i etaten. En rekke andre 
utredninger og analyser ligger også som grunnlag for de pågående og kommende 
endringene i politiet. 10. juni 2015 ble de politiske prosessene avsluttet med endelig 
behandling av nærpolitireformen i Stortinget, og et bredt politisk forlik gir politiet god 
støtte og legitimitet til videre endringsarbeid.   
 
Målet med nærpolitireformen er et politi som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som 
har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger 
og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt 
nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er 
rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. 
 
Politiet skal være lokalt tilstedeværende og synlig for publikum, og vi skal etablere et 
tettere samarbeid med kommunene. Politidirektøren uttalte 23.september 2016 at "Skal 
vi lykkes med å forsterke det forebyggende arbeidet, må kommunene ta sin del av 
ansvaret ved å utvikle gode kommunale tjenester, blant annet på områder som 
barnevern og ruspolitikk". Forebygging er et prioritert område i nærpolitireformen, og 
politiet skal gjøre sitt for at kriminalitetsforebyggende arbeid utøves på en planmessig og 
systematisk måte. Herunder skal det legges til rette for tverretatlig samarbeid gjennom 
politiråd og politikontakter.    
 
Sammenslåing gir mer politikraft 
Trygghet skapes av tilstedeværende politifolk - ikke bygninger - og kvaliteten på politiets 
tjenester er ikke knyttet til antall fysiske lokaliteter. Forebyggende arbeid gjøres best ute 
i lokalsamfunnet sammen med kommune og andre samarbeidspartnere. Etterforsking 
skal i større grad gjøres "ute på stedet", og politipatruljene skal utstyres slik at det er 
mulig å iverksette etterforskning kort tid etter at et straffbart forhold har inntrådt. De 
mer alvorlige straffesakene skal håndteres i større og mer kompetente fagmiljø. Når det 
gjelder beredskapstjenesten styrkes denne først om fremst når politiet er ”på hjul”, og jo 
større deler av døgnet vi klarer å levere vakt og patruljetjeneste jo bedre vil vi kunne 
ivareta innbyggernes trygghet. Sammenslåing av lensmannskontorer vil noen steder gi 
en bedre utnyttelse av politiets ressurser, og bidra til at vi får flere politipatruljer ut når 
behovet er størst. Ved å flytte ressurser fra kontorer med begrenset åpningstid ut i 
patruljetjeneste, vil vi både komme tettere på innbyggerne og kriminaliteten. 
 
Norsk politi skal styres og utvikles til å bli et mer enhetlig politi som leverer likere 
polititjenester i hele landet. Publikum skal oppleve at politiet utfører sine tjenester på en 
tilnærmet lik måte uavhengig av hvor de henvender seg. Det skal utvikles sterkere 
fagmiljøer, og kompetansen skal utvikles og benyttes mer planmessig enn før. 
Kunnskapsdeling, evaluering og læring skal skje systematisk og være en naturlig del av 
arbeidsformen i politiet.   
 
Samtidig er vi opptatt av å kunne yte service til publikum. Det er et sentralt fastsatt 
kvalitetskrav at de fleste av innbyggerne våre ikke skal ha mer enn 45 minutters kjøretid 
til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor – der de kan inngi anmeldelser, levere 
søknader og få veiledning om politiets tjenestetilbud.   
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2 Innledning 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har som en del av nærpolitireformen gitt 
Politidirektoratet i oppdrag å fastsette politidistriktenes lokale struktur med geografiske 
driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder. 
 
Det er fastsatt ulike prosesskrav og beslutningsløp for endringene i tjenesteenheter og 
tjenestesteder, og de geografiske driftsenhetene. Endringene i tjenesteenheter og 
tjenestesteder skal besluttes i Politidirektoratet, mens de geografiske driftsenhetene skal 
besluttes etter lokale forhandlinger i politidistriktene. 
 
En viktig forutsetning for å lykkes med nærpolitireformen vil være å utnytte politiets 
ressurser bedre enn i dag. Effektivisering av politiets lokale struktur skal bidra til å 
frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i 
nærmiljøene. 
 
Endringer i politiets organisering er imidlertid bare en del av tiltakene i reformen. Den 
omfatter også sentrale tiltak som Politiarbeid på stedet og Etterforskningsløftet, som skal 
styrke både kvaliteten og effektiviteten i politiets tjenester til befolkningen.  
 

2.1 Bakgrunn og formål 
Justis- og beredskapsdepartementet har lagt føringer for effektiviseringen av 
politidistriktenes lokale struktur gjennom oppdragsbrev til Politidirektoratet.1 Oppdraget 
er videreformidlet fra Politidirektoratet til politidistriktene med nærmere presiseringer og 
krav til resultat og gjennomføring.2  
 
Politidistriktenes lokale struktur består av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og 
tjenestesteder. Geografiske driftsenheter har ansvar for politioppgavene innenfor et 
geografisk område, og kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder.  
 
De overordnede målene for nærpolitireformen er  

 Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig 
 Som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og 

sikre innbyggernes trygghet 
 Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor 
 Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og 

morgendagens kriminalitetsutfordringer 
 
En lang rekke utviklingstiltak skal bidra til at politiet når målene med nærpolitireformen 
og tiltakene kan deles i fire hovedområder:  

 Politiet skal organiseres på en ny måte 
 Ledelse og styring i politiet skal styrkes 
 Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på 
 Politiets arbeids skal støttes av nye og bedre teknologiske arbeidsverktøy 

 

                                          
 
 
1 Justis- og beredskapsdepartementets oppdragsbrev 3/2016 av 14.3.2016: Gjennomføring av 
nærpolitireformen – del 3 – politidistriktenes lokale struktur – tjenestestedsstrukturen. Det vises videre til 
oppdragsbrev 19/2015: Gjennomføring av nærpolitireformen del 1 og oppdragsbrev 26/2015: Gjennomføring 
av nærpolitireformen – del 2. 
2 Politidirektoratet 1.6.2016: Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske 
driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder. 
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2.2 Avgrensninger og avhengigheter 
Oppdraget med effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i politidistriktet skal 
utføres innenfor politidistriktets driftsbudsjett, bemanning og i tråd med sentrale og 
overordnede føringer. Arbeidet i PNP Nordland skal ha prioritet i det daglige arbeidet i 
politidistriktet.  
 
Arbeidet med effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder betinger at man også 
prioriterer de andre delprosjektene i Nærpolitireformen. For å lykkes med å få et bedre 
politi i ny struktur må man også nå målsetningene i delprosjektene "Politiarbeid på 
stedet" og "Etterforskningsløftet". 
 
For å få en effektiv og god polititjeneste på enkelte steder i grensetraktene mellom 
Nordland og Troms, kan det være aktuelt å inngå avtaler om vakt og 
beredskapssamarbeid med Troms politidistrikt. Politimestrene i Nordland og Troms har 
allerede inngått en intensjonsavtale med sikte på å inngå en fremtidig beredskapsavtale 
for håndtering av utfordringene i grenseområdene mellom de to politidistriktene.  
 

2.3 Tilnærming og organisering 
Nærpolitireformen i Nordland politidistrikt er organisert som et lokalt prosjekt (PNP 
Nordland) med til sammen 14 medarbeidere hvorav 4 jobber på heltid med reformen. 
Prosjektet styres av en lokal prosjektgruppe med politimesteren som prosjekteier. Lokalt 
prosjekt jobber ut fra et styringsdokument med milepæler. Lokalt prosjekt får i stor grad 
sine oppgaver gjennom arbeidspakker med tidsfrister fra et sentralt prosjekt i 
Politidirektoratet. 

Alle prosesser som kjøres gjennom prosjektet er lagt opp til å være transparente og skal 
bygge på samarbeid mellom ledelse, fagforeninger og de ansatte. Informasjon om 
fremdrift og status er viktig og oppdateres hver uke gjennom intranett. 

En bredt nedsatt arbeidsgruppe ble gitt et mandat av politimester den 14. juni 2016 – 
inndelt i tre punkter: 
 

1. Gi anbefalinger og begrunnelser til effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder herunder inndeling i ny politistasjons- og 
lensmannsdistriktstruktur. 

2. Intern organisering av de funksjonelle enhetene og stabsenhetene – seksjonering 
mm 

3. Inndeling i geografiske driftsenheter og beskrive grensesnitt opp mot funksjonelle 
enheter. 

Punkt 1 prioriteres tidsmessig på grunn av tidskrav satt av Justisdepartementet. Forslag 
på punkt 2 og delvis punkt 3 (Grensesnittet mellom GDE og FDE) vil bli utarbeidet i en 
egen rapport som vil danne grunnlaget for videre behandling internt bl.a. med 
organisasjonene. 
 
ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING: 
Visepolitimester Heidi Kløkstad (leder) 
Prosjektleder Jan Tore Hagnes (sekretær) 
Driftsenhetsleder Per Erik Hagen (Sortland) 
Driftsenhetsleder Egil Sletteng (Narvik) 
Driftsenhetsleder Roger Stangnes (Brønnøysund) 
Leder forvaltning-sivil rettspleie Hilde Pettersen (Bodø) 
PF leder Geir Nordkil, (Bodø) 
Driftsenhetsleder Robin Johnsen, (Fauske) 
Politioverbetjent Hege Kvalvik Viken (Mo i Rana) 
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Gruppen støttes av: 
Kommunikasjonsrådgiver Tove Kaspersen 
Prosjektstøtte Tor Håvard Bentzen 
 
Involvering av kommunene 
Før sommeren besøkte politimester/prosjektet alle regionrådene og orienterte om status i 
Nærpolitireformen. Her ble det også orientert om prosessen videre og at det skulle 
opprettes en politisk styringsgruppe hvor berørte kommuner var representert. Alle 7 
regionrådene i Nordland ble enige om at hvert regionråd stilte en representant inn i 
denne politiske styringsgruppen. Gruppen hadde konstituerende møte fredag 19. august. 
Referat med alle vedlegg ble sendt til alle involverte kommuner i Nordland. 
 
I tillegg har driftsenhetslederne i Nordland politidistrikt besøkt alle kommunene i 
Nordland, der de har redegjort for alternative forslag til fremtidig organisasjonsstruktur.   
 
Etter at arbeidsgruppas tilrådning til politimester er gjort kjent, skal denne tilrådningen 
behandles i politisk styringsgruppe før den sendes ut på seks ukers høring til 
kommunene. 
 
Involvering av ansatte 
De ansatte er representert i intern styringsgruppe og politisk styringsgruppe med felles 
representanter. Det har vært jevnlig orienteringer i drøftingsmøter med organisasjonene 
i tillegg til orienteringer på paroler mv.  
 
Når det gjelder involvering i forbindelse med effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder har det vært gjennomført workshops i alle driftsenheter og alle ansatte 
skal ha hatt mulighet til å delta på denne for å mene noe om dette arbeidet. 
Arbeidsgruppa har fått tilsendt referat fra alle workshops. 
 
Videre prosess 
Politimestrene skal innen 15.12.2016 gi sin tilrådning til Politidirektoratet med forslag til 
inndeling i tjenesteenheter (lensmanns- og politistasjonsdistrikter) og sammenslåing eller 
avvikling av lensmannskontorer og politistasjoner (tjenestesteder). 
 
Den lokale strukturen skal sammen med andre tiltak i reformen utformes slik at den 
fremmer politiets oppgaveløsning og gir en bedre tjeneste til publikum. Forslagene til ny 
struktur skal bygge på hensynet til: 

 tilgjengelighet og service overfor publikum 
 kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap 
 ivaretakelse av lokalkunnskapen  
 effektiv ressursbruk i politidistriktet  
 helhetlig styring og ledelse i politidistriktet  

Politidirektoratet tar beslutning om inndeling i tjenesteenheter og tjenestesteder medio 
januar 2017. Dersom kvalitets- og prosesskravene som er satt ikke er oppfylt, vil berørte 
kommuner kunne klage avgjørelsen inn for Justis- og beredskapsdepartementet. 
Eventuelle klager skal være ferdig behandlet innen 1. april 2017. Det er gitt en egen 
forskrift for denne klageadgangen.3 Tjenestestedsstrukturen skal evalueres etter fire år.  
 
 

                                          
 
 
3 Forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-22-
815?q=forskrift%20klageordning%20kommuner 
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2.5 Sentrale begreper 
 
Geografisk 
driftsenhet (GDE): En geografisk driftsenhet kan omfatte flere tjenesteenheter og 

tjenestesteder. Driftsenhetsleder er også tjenestestedsleder/ 
tjenesteenhetsleder. Den vesentlige tjenesteproduksjonen i 
politidistriktet skal skje i de geografiske driftsenhetene. Lederen av 
driftsenheten har budsjett-, resultat- og personalansvar. 
 
Det er satt krav om at de geografiske driftsenhetene skal:  

 gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske 
område  

 ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å kunne 
yte fullverdig polititjeneste  

 kunne bære tildelte oppgaver med tilfredsstillende 
effektivitet og kvalitet innenfor gitte rammer  

 ha evne til å lede og koordinere forebygging og 
etterforskning i driftsenhetens geografiske område  

 ha hensiktsmessige vakt- og samarbeidsordning med evne til 
å levere kontinuerlig operativ beredskap og fleksibilitet til å 
håndtere variasjoner i beredskapsbehovet  

 kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse 
etter behov  

 ha evne til fleksibel bruk av ressurser  
 kunne håndtere større oppgaver/prosjekt som går over tid  
 ha tilstrekkelig saksvolum mht. å utvikle og vedlikeholde 

kompetanse 
 sørge for hensiktsmessige åpningstider ved tjenestestedene  

 
Tjenesteenhet: Lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. En tjenesteenhet kan 

bestå av flere tjenesteder. Tjenesteenhetene må ha tilstrekkelig 
bemanning til å løse sine oppgaver. Tjenestestedene skal yte 
polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de 
geografiske driftsenhetene. 

 
Oppgaver i tjenesteenheten er: 

 levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten  
 ha publikumsekspedisjon  
 utføre kriminalitetsforebyggende arbeid  
 etterforske det store flertall av straffesaker  
 ha kontakt med samarbeidspartnere  
 utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver  

 
En kommune kan, dersom geografien gjør dette mest praktisk,  
serves av to ulike tjenesteenheter/tjenestesteder. 

 
Tjenestested:  Lokasjon hvor politiet yter tjeneste til publikum (kontorsted).  

Dette er enten politistasjon, lensmannskontor eller politikontor/ 
politipost. 
 
Et tjenestested er et sted der publikum kan henvende seg til politiet 
og hvor det ytes polititjenester.  
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Det er satt som krav at minimum 90 % av innbyggerne skal ha 
maksimum 45 minutters kjøretid fra der de bor til nærmeste 
tjenestested.  
 
Et tjenestested skal: 

 ha faste, annonserte åpningstider (forutsigbarhet) 
 ha åpningstid flere dager per uke 
 kunne ta i mot anmeldelser  
 kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud 
 kunne gi publikum hjelp til å komme videre, er de aktuelle 

polititjenestene ikke leveres fra tjenestestedet 
 

Vaktområde: Består av en eller flere tjenesteenheter som samarbeider med 
integrerte vaktlister for å få en optimal løsning på vakt og 
beredskap innenfor kravene om responstid. 
 

PNP Nordland:  Lokalt prosjekt nytt politidistrikt koordinerer og gjennomfører 
endringsprosesser i forbindelse med Nærpolitireformen i Nordland 
politidistrikt. 
  

FDE:  Funksjonell driftsenhet. En enhet med overordnet faglig 
ansvarsområde, eksempler på dette er Felles enhet for påtale og 
Felles enhet for operativ tjeneste 
 

IDF:  Informasjon, drøfting og forhandling – eget utvalg som består av 
representanter fra ledelse og ansatte (fagforeningene og 
vernetjenesten). Sentralt IDF på vegne av hele politietaten og lokalt 
IDF i de enkelte politidistrikt. 
 

RR:  Dokumentet "Rammer og retningslinjer for etableringen av nye 
politidistrikt" gir en helhetlig beskrivelse av hvordan nye 
politidistrikter skal etableres og med krav til hvordan tjenestene skal 
løses. 
 

Politikontakt Politikontakten er tjenesteenhetsleders daglige kontaktledd med 
kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende 
virksomhet. Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig 
kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har 
ansvar for at anbefalinger i SLT og politiråd følges opp i 
politidistriktet. 
 

Responstid Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en 
hendelse, til første politienhet er på stedet. Kravet er at minimum 
80 % av alle registrerte hasteoppdrag (Alarm/Prioritet 1) i Nordland 
skal responderes på innen følgende frister: 

• For områder med 20.000 innbyggere eller mer er responstiden 
15 minutter 

• For områder med 2.000 til 19999 innbyggere er responstiden  
20 minutter  

• For områder under 2.000 innbyggere er responstiden  
50 minutter 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Samfunns- og kriminalitetsutviklingen i Nordland 

3.1.1 Samfunnsutvikling 
Nordland politidistrikt hadde ved inngangen til 2016 en befolkning på litt over 277.000 
innbyggere (240.441 dersom man trekker fra den delen av Midtre Hålogaland som skal 
inngå i Troms politidistrikt/ligger i Troms fylke): 
 
Folketall per 1. januar 2013 2014 2015 2016 
 Alstahaug 7361 7394 7454 7437 
 Andøy 5024 4993 4991 4980 
 Ballangen 2599 2591 2581 2556 
 Beiarn 1075 1088 1058 1034 
 Bodø 49203 49731 50185 50488 
 Brønnøy 7859 7897 7934 7962 
 Bø (Nordland) 2654 2642 2642 2632 
 Tysfjord 1978 2000 1996 1974 
 Dønna 1431 1420 1407 1402 
 Evenes 1376 1391 1385 1400 
 Fauske 9513 9556 9622 9604 
 Flakstad 1376 1368 1358 1336 
 Gildeskål 2006 2023 2014 2043 
 Grane 1459 1465 1458 1462 
 Gratangen 1119 1135 1137 1137 
 Hadsel 8050 8112 8057 8082 
 Hamarøy  1791 1820 1811 1824 
 Harstad 24291 24441 24676 24695 
 Hattfjelldal 1471 1500 1533 1465 
 Hemnes 4620 4553 4528 4486 
 Herøy (Nordland) 1759 1733 1737 1743 
 Ibestad 1421 1436 1410 1403 
 Kvæfjord 3082 3107 3076 3029 
 Leirfjord 2144 2188 2188 2216 
 Lavangen 1012 1014 1008 1051 
 Lurøy 1916 1901 1917 1923 
 Lødingen 2220 2248 2160 2144 
 Meløy 6582 6491 6454 6471 
 Moskenes 1118 1108 1070 1062 
 Narvik 18509 18705 18853 18787 
 Nesna 1875 1902 1871 1838 
 Rana 25752 25943 26078 26039 
 Rødøy 1310 1305 1269 1268 
 Røst 565 566 545 551 
 Salangen 2220 2223 2219 2230 
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 Saltdal 4745 4690 4734 4700 
 Skånland 2940 2951 2988 3041 
 Sortland 10082 10129 10166 10214 
 Steigen 2552 2579 2507 2543 
 Sømna 2033 2047 2063 2031 
 Sørfold 1981 1987 1953 1963 
 Tjeldsund 1278 1256 1280 1283 
 Træna 506 489 486 478 
 Vefsn 13252 13286 13352 13427 
 Vega 1238 1223 1225 1244 
 Vestvågøy 10870 10997 11140 11198 
 Vevelstad 500 495 510 507 
 Værøy 754 777 780 765 
 Vågan 9207 9223 9285 9350 
 Øksnes 4472 4562 4563 4529 

Totalt 274151 275681 276714 277027 
 
 
Nordland hadde en lav befolkningsvekst tilsvarende 3 % de siste ti årene, og er dermed 
blant de tre svakeste fylkene i landet når det gjelder befolkningsøkning i perioden. En 
middels befolkningsframskriving tilsier at distriktet vil krysse 258.000 innbyggere før 
2040. 7 av 10 av nordlendinger bor i dag i tettbygde strøk, og den største 
befolkningsøkningen i Nordland finner vi i de største tettstedene/byene i politidistriktet. 
Med rundt 50.500 innbyggere er Bodø Nordlands største by, etterfulgt av Rana, Harstad 
(Troms fylke) og Narvik. Statistikk fra SSB viser at nær halvparten av de rundt 35.000 
innvandrerne og andre generasjons innvandrere i Nordland har vestlig bakgrunn. Videre 
bodde det i januar 2016 i underkant av 3.100 beboere ved 30 asylmottak i Nordland 
fylke.  
 
Ifølge Folkeinstituttets folkehelseprofil for 2016 kjennetegnes Nordlands befolkning av at 
andelen som har videregående eller høyere utdanning er lavere enn landet for øvrig, 
mens andelen uføretrygdede mellom 18-24 år er høyere. Trivselen i 10-klasse er lavere, 
og frafallet i videregående skole høyere. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er 
også høyere, vurdert etter data fra lege og legevakt. Salten har den høyeste andelen 
sysselsatte med høyere utdanning i regionen, de fleste av disse bosatt i Bodø kommune. 
 

3.1.2 Kriminalitetsutvikling  
Norge er et samfunn i endring. Kriminalitetsutviklingen preges i større grad av økt 
mobilitet, økt internasjonalisering og økt bruk av teknologi. De kriminelle er mer mobile, 
og kriminaliteten er mer grenseoverskridende. Større sosiale og økonomiske forskjeller 
mellom Norge og andre europeiske land gjør Norge til et attraktivt land å begå 
kriminalitet i. Åpne grenser, visumlettelser, EU/Schengen-utvidelser og svakheter innen 
identitetskontroll skaper utfordringer. Nordland har flere grenseoverganger mot Sverige, 
og det er sannsynlig at en lav kontrollaktivitet ved disse grenseovergangene kan utnyttes 
av kriminelle. 
 
Nordland politidistrikts geografi innebærer store avstander, noe som gjør at forflytning 
tar tid. Avstandene vil således kunne påvirke politiets utrykningstid og oppdragsløsning 
på enkelte oppdrag. Mindre ressurskrevende hendelser av lavere hastegrad vil også 
påvirkes av store avstander, og i et større bilde kan dette påvirke publikums tillit til 
politiet, sett i forhold til politiets mulighet til å være tilstede når det skjer.  
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Lovbrudd skjer oftest der flere mennesker er samlet. Statistikk viser at opp mot 
halvparten av alle anmeldte lovbrudd skjer i kommuner over 50.000 innbyggere. Det er 
sannsynlig at en økende grad av sentralisering i Nordlands største byer og tettsteder vil 
kunne medføre en økt grad av storbyproblematikk for politidistriktet i tiden fremover. 
Datateknologi er tett integrert i all menneskelig aktivitet i dag, og innslag av 
datakriminalitet inngår i de fleste kriminalitetstyper. Politiet vil i fremtiden måtte 
avdekke, forebygge og etterforske flere lovbrudd som skjer på nett eller ved bruk av 
ulike dataverktøy, og det er viktig at kompetanse og ressurser blir tilført slik at dette blir 
ivaretatt.  
 
Seksuelle overgrep utgjør et betydelig samfunnsproblem i Norge. Internett og sosiale 
medier benyttes i økende grad av overgripere, både for å etablere kontakt og tillit hos 
potensielle offer. Antallet barn og voksne som utsettes for voldtekt i Nordland, sett i 
forhold til folketallet, er bekymringsverdig. I tilfellene som er avdekket ser politiet ofte at 
gjerningspersonene har holdt på over tid, startet med mindre alvorlige overgrep og endt 
opp med alvorlige overgrep. Mange av gjerningspersonene har selv vært utsatt for 
overgrep eller hatt spesielle opplevelser/omsorgssvikt i sin barndom.  
 
Voldslovbrudd rammer menn og kvinner ulikt. Mens vold mot kvinner gjerne skjer i 
hjemmet, skyldes vold mot menn oftere rusrelaterte voldshendelser, gjerne relatert til 
fest og uteliv. Rusrelatert vold og grov vold henger ofte sammen, og skjer som regel i og 
rett utenfor utesteder, samt ved åpne spisesteder på nattestid. Bodø by har hatt mer 
preg av storbyproblematikk og rusrelatert vold enn de øvrige byene og tettstedene i 
Nordland de siste årene. Familievold er et nasjonalt satsningsområde, og det er 
nærliggende å tro at dette har ført til at flere forhold nå blir avdekket og anmeldt.  Til 
tross for dette er det antatt at mørketallene innenfor området fortsatt er betydelige. Med 
en økende grad av innvandring til Norge er det sannsynlig at distriktet vil se flere tilfeller 
av familie- og æresrelatert vold i tiden fremover enn det har gjort til nå.  
 
Internett er grenseløst, og benyttes i større grad av godt organiserte kriminelle over hele 
verden. Flere anmeldte økonomisaker viser at bedrifter i Nordland er aktuelle mål for 
godt organiserte kriminelle fra utlandet, og det er sannsynlig at bedrifter i Nordland 
fortsatt vil være mål for utenlandske kriminelle i tiden fremover.  
 
Det er høy sannsynlighet for at det foregår arbeidsmarkedskriminalitet i Nordland i dag, 
og det er antatt at mørketallene er betydelige. Politiet har i dag liten oversikt over 
omfanget av arbeidsmarkedskriminalitet i distriktet. Det er ikke identifisert konkrete 
kriminelle aktører, men det foreligger helt klart mulighet for hvitvasking, import av 
utstyr, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Basert på den betydelige 
verdiskapningen i Nordland er det grunn til å tro at omfanget av 
arbeidsmarkedskriminalitet kan øke i tiden fremover.  
 
Det er liten grad avdekket menneskehandelsaker i Nordland politidistrikt. Det er i den 
senere tid avdekket noen saker som grenser til tvangsarbeid og/eller sosial dumping i 
Nordland politidistrikt, og det er antatt at det foreligger mørketall på området. Det er 
mulig at den økte migrasjonsstrømmen til Europa kan medføre en økning innen 
prostitusjon og tvangsarbeid, både lokalt og nasjonalt.  
 
Det er ikke registrert vesentlige endringer i kriminalitetsbildet som følge av det økte 
antallet asylsøkere i distriktet. Det er imidlertid sannsynlig at usikkerhet og utfordringer 
knyttet til bo- og livssituasjon på asylmottak, samt uavklart eller negativt vedtak kan 
føre til frustrasjon og uro blant beboerne. Med bakgrunn i Nordlands geografiske 
plassering, samt en generell nedgang i asylankomster til Norge hittil i år er det lite 
sannsynlig at antallet irregulære migranter til Nordland vil øke. Det er imidlertid stort 
press på Schengens yttergrenser, og det kan ikke utelukkes at endringer i det 
internasjonalt samarbeidet, frafall av beredskapstiltak langs de tradisjonelle 
flyktningerutene mv. kan gi utslag for Nordland politidistrikt. 
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Det er ikke avdekket noen utpregede miljø eller enkeltpersoner som utpeker seg i 
Nordland politidistrikt med hensyn til hatkriminalitet eller ekstremisme. Det registreres 
tidvis informasjon om enkeltpersoner som ytrer seg rasistisk, men antallet slike ytringer 
har blitt betraktelig færre etter at flyktningestrømmen til Norge stabiliserte seg i 
begynnelsen av 2016. Det er mulig at distriktets befolkningssammensetning, med en 
økende grad av ikke-vestlige statsborgere kan bidra til mer rasistisk motivert 
hatkriminalitet i tiden fremover. 
 
Ungdomskriminaliteten i Nordland, i likhet med landet for øvrig, er synkende. Innenfor 
tradisjonell kriminalitet som vinning, narkotika og skadeverk har utviklingen de siste 
årene vært stabil. Aktiviteten på internett og sosiale medier blant ungdom er imidlertid 
økende, og terskelen for å dele bilder og informasjon av privat karakter er ofte lav, med 
de konsekvenser dette kan medføre. Det er sannsynlig at politiet i framtiden vil motta 
flere anmeldelser knyttet til bildedeling, krenkelser, mobbing og trakassering blant 
ungdom via sosiale medier. Det er også grunn til å tro at det foreligger betydelige 
mørketall innenfor området.  
 
Nordland har de siste årene registrert flere tilfeller av lokale og utenlandske kriminelle 
med en viss grad av organisering. Dette indikerer at deler av vinningskriminaliteten som 
begås i distriktet trolig er organisert, mens graden av profesjonalitet og organisering 
varierer. Spesielt kriminelle østeuropeere med god organisering, stor grad av planlegging 
og høy tilpasningsdyktighet utgjør tidvis en utfordring for distriktet. I flere av de grove 
tyveriene mot person og personlig eiendom er det lokale gjengangere som står bak. 
Disse er ofte tilknyttet lokale rusmiljø. Det er sannsynlig at et eventuelt svekket fokus fra 
politiets side mot gjengangerne vil kunne gi en økning innenfor vinningskriminalitet mot 
person og personlig eiendom i distriktet. 
 
Cannabis er det mest brukte rusmiddelet i Nordland, etterfulgt av amfetamin/ 
metamfetamin. Det beslaglegges fortsatt større mengder narkotiske tabletter i distriktet. 
Ut ifra informasjon fra brukermiljøene og beslag ser man at enkelte stofftyper kan være 
borte i lengre perioder, for så å komme tilbake igjen. En økende grad av kjøp og salg av 
narkotika skjer i dag over internett. Antall overdoser i Nordland har de senere år vært 
relativt stabilt, og overdosene som registreres skyldes ofte et betydelig misbruk over tid. 
Det er sannsynlig at et økende omfang av nye psykoaktive stoffer som er svært potente 
kan øke risikoen for overdose blant brukerne i Nordland. Hvis bruken av heroin øker 
sannsynligheten for overdoser ytterligere. 
 
Kriminalstatistikk består av anmeldte lovbrudd, og er den andelen av kriminaliteten som 
politiet har kunnskap om. Litt over halvparten av alle som utsettes for kriminelle 
handlinger i Norge anmelder forholdet til politiet.[1] Politiet registrerer selv mange av 
lovbruddene, og en oversikt over anmeldte saker gir også et bilde av politiets egen 
aktivitet og prioriteringer. Dette gjelder spesielt kriminalitetstypene trafikk og narkotika.  
 
Den siste fem årene har anmeldte straffesaker i Nordland politidistrikt gått ned med  
7 %.[2]  Prognoser for 2016, basert på straffesaker hittil i år, estimerer med en 
ytterligere nedgang i 2016. Nedgangen sammenfaller med en nasjonal nedadgående 
tendens. Mye av nedgangen innen anmeldt kriminalitet de siste årene skyldes en 
reduksjon innen den tradisjonelle vinningskriminaliteten.[3] I tillegg kan politiets styrkede 

                                          
 
 
[1] Politiets omverdenanalyse 2015 (POD 2016) 
[2] Vi tar her utgangspunkt i Nordland politidistrikt slik det foreligger i dag, inkludert de 7 kommunene som vil 
overføres til Troms ved utgangen av mai 2017. Disse kommunene har de siste fem årene i snitt tilsvart rundt 
10 % av det totale antallet straffesaker i politidistriktet, med rundt 1700 saker per år. Straffesaksutviklingen 
for Nordland politidistrikt uten kommunene i Troms fylke tilsvarer en nedgang på 9 % de siste fem år 
[3] Anmeldte vinningskriminalitet gikk ned med 24 % i Nordland i perioden 2011-2015, og 12 % fra 2014 til 
2015. Tilsvarende tall på landsbasis er 8 % nedgang fra 2011 til 2015, og 6 % nedgang fra 2014 til 2015 
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Det er kun spredt bosetting på det meste av veistrekningen mellom Kabelvåg og 
Leknes.  Avstanden mellom tjenestestedene er 70 km, og normal kjøretid er 1 t 10 
min.  Avstandene mellom øst og vest i Lofoten er betydelig større (200 km+), og vi har 
fortsatt noen få veiløse samfunn der Skrova er størst.   
Veistandarden er jevnt over middels bra til dårlig. Lofoten har et tøft klima, hvor øyriket i 
perioder er avskåret fra omverden og vegtrafikken blokkeres av klimatiske forhold. I 
sommerhalvåret reduseres fremkommeligheten av svært mye turisttrafikk. Turismen er i 
sterk vekst hele året, og det er anslått at mer enn 1 million mennesker besøker Lofoten i 
løpet av sommermånedene. Innbyggertallet er periodevis mangedoblet. 
 
Kriminalitetsmengde og øvrige politioppdrag gjenspeiler folketallet med 40 % i Vågan og 
60 % i Vest-Lofoten.  Mye av kriminaliteten er stasjonær (kommunens egne innbyggere 
begår kriminalitet) og regionen har så langt lite berøring med f.eks. utenlandske 
vinningskriminelle. Imidlertid ser vi innenfor narkotika at kriminaliteten har et felles 
marked i Lofoten, men også mot Vesterålen og Bodø.   
 
Lofoten registrerte i 2015 totalt 1128 straffesaker – det utgjør 20 % av den totale 
mengde straffesaker registrert i gamle Midtre Hålogaland politidistrikt.  
Av disse ble det registrert 623 straffesaker ved Leknes lensmannskontor og 505 
straffesaker ved Svolvær politistasjon.  
 

 
 
Driftsenheten registrerte i samme periode 3586 politioppdrag, hvilket utgjør  
19 % av den totale mengde oppdrag i Midtre Hålogaland. 
 
Region Lofoten består av Vest-Lofoten lensmannskontor som har ansvar for Moskenes, 
Flakstad og Vestvågøy kommune, samt Svolvær politistasjon som har ansvar for Vågan 
kommune. I Politireform 2000 ble de tidligere lensmannskontorene Flakstad og 
Moskenes, samt Vågan inkorporert i dagens tjenestesteder. Vest-Lofoten og Svolvær har 
åpent kontor mandag til fredag, i tillegg til vakt og beredskap.  
 
Vest-Lofoten og Svolvær samarbeider om vakt og beredskap, og tjenesten ivaretas i en 
kombinasjon av aktiv tjeneste og reservetjeneste. Regionen har to patruljer på vakt hver 
helg, mens på hverdagene har de en patrulje aktiv på kveldstid, og deretter 
reservetjeneste natt. Regionen har forsøkt aktivtjeneste 24/7, men de valgte å gå tilbake 
til dagens tjenesteordning da de erfarte at 24/7 la beslag på uforholdsmessig mye 
ressurser med negative konsekvenser for straffesaksbehandlingen.  Dagens 
beredskapsordning ivaretar beredskapen på en god måte, men er uhensiktsmessig i 
forhold til arbeidstidsbestemmelsene, og etter hvert også politiets nye arbeidsmetoder 
(Politiarbeid på stedet).  Kravet til responstid er godt ivaretatt på de tidspunkt av uken 
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hvor aktiviteten er størst (helg), men på ukedagene klarer de ikke å oppfylle 
responstidskravet i hele distriktet med kun en patrulje. 
 
Regionen planlegger tjenesten slik at den samlede kompetansen utnyttes på en best 
mulig og kostnadseffektiv måte. Det er over tid etablert et utstrakt samarbeid mellom 
tjenestestedene på Leknes og i Svolvær, som f.eks. vakt og beredskap, operativ trening, 
felles opplegg for studenter, forvaltningsgjøremål og sivile oppgaver. Innenfor de 
områdene hvor det ligger til rette for samarbeid, utfyller de hverandre på en god måte. 
Avstanden mellom tjenestestedene legger visse begrensninger på effekten av 
samarbeidsordninger som forutsetter transport, idet normal kjøring beregnes til 2,5 timer 
tur/retur. 
 
Med dagens tjenestesteder på Leknes og Svolvær, ligger vi innenfor kravet om maks 45 
min reisetid for publikum til nærmeste tjenestested.  Dersom området skulle dekkes fra 
en tjenesteenhet lokalisert på Leknes ville omtrent 60 % ligge innenfor kravet til reisetid. 
Fra Svolvær 40 %. 
 
Det har fra tid til annen blitt påpekt fra kommunene at tjenestetilbudet innenfor Lofoten 
er noe forskjellig.  Dette gjelder bl.a. innenfor utlendingsforvaltningen hvor 
flyktningetjenesten i kommunene har gjort beregninger på hvor mye ressurser som 
medgår i transport til politiets tjenester. En har forståelse for kommunenes ønske om 
mer nærhet til tjenestene, samtidig vil det for politiet være svært ressurskrevende å 
ivareta denne siden av forvaltningen fra flere tjenestesteder. 
 
Det er over tid etablert et nært og velfungerende samarbeid med flere aktører som har 
felles utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet. Disse aktørene utgjør i dag en 
betydelig forebyggende innsats. Regionen har også svært gode erfaringer fra 
virksomheten i konsultasjonsteam. Samarbeidet med kommunenes SLT koordinatorer er 
velfungerende, og har hatt stor betydning i arbeidet med å samordne innsatsen mellom 
aktørene som har felles ansvar for å forebygge rekruttering til rus og kriminelle miljøer. 
SLT koordinatorene er lokalisert på lensmannskontoret/politistasjonen og har bidratt mye 
til de velfungerende samarbeidsordningene som nå er etablert. Det er en målsetting at 
også Vågan kommune utvider SLT ordningen fra en ½ stilling i dag. 
 
Det er etablert felles politiråd for Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune, og eget 
for Vågan kommune.  For kommunene i Vest-Lofoten er styringsgruppa for SLT 
ordningen samkjørt med Politirådet og da med SLT koordinator som sekretær og 
tilrettelegger for virksomheten i Politirådet.   
 
I det videre arbeid vil regionen innenfor det forebyggende arbeidet ha fokus på hvordan 
de kan organisere ordningen med "Politikontakt" som en integrert del av vårt 
forebyggende arbeid. 
 
Sivile- og forvaltningsmessige gjøremål er av hensynet til sterkere fagmiljø samlet med 
hhv det meste av sivile rettspleieoppgaver på Leknes og forvaltning i Svolvær. Leknes 
besitter høy kompetanse innenfor den sivile rettspleie. Koordinator sivile gjøremål har 
kontorsted her. Gjeld har vært og er fortsatt en utfordring. Det er bl.a. iverksatt 
kompetansehevende tiltak, og det er nylig besluttet å flytte saksbehandlingen av gjeld til 
Leknes for bedre å utnytte effekten av nærhet til kolleger som jobber innenfor beslektede 
gjøremål (tvang). Sekretariatsfunksjonen for forliksråd ivaretas fra begge enhetene på 
grunn av lange reiseavstander.  Imidlertid vil en i dialog med kommunene Flakstad, 
Moskenes og Vestvågøy se om det ligger til rette for å søke om felles forliksråd for 
disse.  Det vil både forenkle arbeidsprosessene for politiet som sekretariat, men også 
forbedre kompetansen i de minste forliksrådene. Forvaltningsgjøremål (utlending, våpen, 
kjøresedler, pass) ivaretas i all hovedsak fra Svolvær, dog med enkelte unntak som 
uttalelser til skjenke/serverings-bevillinger, brukthandel, og noen andre mindre 
arbeidskrevende gjøremål. Svolvær har lang erfaring og høy kompetanse innenfor 
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både mot Oslo, Bodø, Tromsø og Lofoten. I tillegg har regionen noen gjengangere, men 
for øvrig er kriminaliteten tradisjonell både i type og omfang. 
 
Vesterålen registrerte i 2015 totalt 1356 straffesaker – det utgjør 24 % av den totale 
mengde straffesaker registrert i gamle Midtre Hålogaland politidistrikt. Av disse ble det 
registrert 547 straffesaker ved Sortland lensmannskontor, 267 straffesaker ved Øksnes 
lensmannskontor, 233 straffesaker ved Hadsel lensmannskontor, 206 straffesaker ved 
Andøy lensmannskontor, 53 straffesaker ved Bø lensmannskontor og 50 straffesaker ved 
Lødingen lensmannskontor.  
 

 
 
Driftsenheten registrerte i samme periode 3772 politioppdrag, hvilket utgjør  
20 % av den totale mengde oppdrag i Midtre Hålogaland. 
 
Region Vesterålen består av Andøy, Lødingen, Øksnes, Hadsel, Bø og Sortland 
lensmannskontor. Sortland er det største tjenestestedet med publikumsmottak mandag 
til fredag og døgnkontinuerlig vakt- og beredskapstjeneste. Andøy lensmannskontor – 
som er det nest største tjenestestedet – har også åpent kontor mandag til fredag, men 
utenom kontortid er vakt- og beredskap basert på et vaktsamarbeid med Sortland 
lensmannskontor. Hadsel, Bø, Øksnes og Lødingen lensmannskontor har reduserte 
åpningstider. De fleste av disse kontorene har kun åpent 1-2 dager i uka, med unntak av 
Hadsel som i utgangspunktet har åpent 09-14 hver dag. Imidlertid er det utfordrende 
også her i forhold til å ha åpent hver dag. Disse tjenestestedene har et fåtall 
politioperative tjenestemenn, og all vakt- og beredskap håndteres fra Sortland. 
Tjenestemennene ved Bø lensmannskontor har sitt virke fra Sortland lensmannskontor 
og inngår i vakt og beredskapstjenesten sammen med det øvrige innsatspersonellet.  
 
Regionen har kompetanse innenfor forebyggende polititjeneste og en tjenestemann har 
ansvar for dette arbeidet i hele regionen. Vedkommende ivaretar skolebesøk, 
ungdomsklubber, asylmottak mv. Det er SLT-koordinator i Øksnes, og Sortland arbeider 
også med å få på plass SLT-koordinator. Videre er politirådene en viktig arena i det 
forebyggende politiarbeidet. 
 
Regionleder sitter på Sortland og har resultat- personal- og økonomiansvar for hele 
regionen. Sortland har åpent hver dag, og det er også her det utstedes pass samt 
førstelinje utlendingsforvaltning.  
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I forhold til sivile gjøremål er disse i stor grad sentralisert til Sortland og det er egen 
sivilseksjon ved enheten. Her er det 9 ansatte inkludert seksjonsleder, forøvrig er det en 
sivilt tilsatt ved hhv Øksnes og Andøy lensmannskontor. All gjeldsordning håndteres fra 
Sortland samt forliksråd for kommunene Sortland, Lødingen og Bø. Utlegg håndteres av 
alle sivilt tilsatte på tvers av namsmannsdistriktene. 
 
Med dagens tjenestesteder i Vesterålen, ligger regionen innenfor kravet om maks 45 min 
reisetid for publikum til nærmeste tjenestested. Avstand fra Sortland til øvrige 
tjenestesteder i Vesterålen er som følgende (Kilde:1881.no): 
 

Sortland – Hadsel      28 km Kjøretid ca 25 min (Ordinær kjøring) 
Sortland – Øksnes       39 km Kjøretid ca 37 min           " 
Sortland – Lødingen     57 km Kjøretid ca 50 min           " 
Sortland – Bø              56 km Kjøretid ca 48 min           " 
Sortland – Andenes    101 km Kjøretid ca 90 min           " 

 

Behov og erfaringer med dagens organisering 
Region Vesterålen har hatt døgnkontinuerlig vakt og beredskap siden 07.01.13. Det har 
vært en ubetinget suksess da vi har kunnet rykke ut på oppdrag vi normalt ikke dro på 
da vi hadde reservetjeneste/ hjemmevakt. For å kunne ha slik tjeneste og for å redusere 
responstiden mest mulig har tjenesten sitt utgangspunkt ved Sortland som er det 
geografiske midtpunktet. I tillegg har som nevnt Andøy egen vaktliste for å bedre 
responstiden i dette området. 
 
Det har over flere år vært en sentralisering til Sortland - det gjelder både politi- og sivile 
stillinger. Behovet for sentralisering har kommet som en følge av økt behov for 
innsatspersonell gjennom hele døgnet samt behov for større fagmiljø innen ulike typer 
polititjeneste. Vakt og beredskap har sitt naturlige samlingspunkt på Sortland da det gir 
kortest mulig responstid til alle kommuner. 
 
Måten regionen er organisert på i dag – med mange små kontor med få ansatte og 
begrenset åpningstid – gir dårligere beredskap, redusert service og liten forutsigbarhet 
for publikum. Det er også krevende for håndtering av den daglige polititjenesten å være 
så få ansatte på det enkelte kontor.  Samtidig hindrer dagens organisering oss i å 
etablere større og mer robuste fagmiljø – både innen forebygging, ordenstjeneste og 
etterforsking - da vi er spredt rundt i hele regionen. Når det gjelder sivile gjøremål har vi 
samlet de ansatte i et større fagmiljø på Sortland. Det er kun en sivilt ansatt ved hhv 
Andøy og Øksnes i dag, mens resten er samlet på Sortland. Omorganiseringen har gitt 
regionen en stor gevinst med tanke på rekruttering, kompetanse, kunnskapsdeling mv. 
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innbyggerne i Evenes (35 min fra Narvik), og innbyggerne i Tjeldsund (Ramsund/Fjelldal) 
som ligger 10-20 min fra Evenes flyplass. 
 
Kriminaliteten i Ofoten er sentrert med over 80 % av hendelsene i sentrale Narvik. 
Narvik politistasjon har en egen etterforskingsseksjon som håndterer de fleste 
straffesakene i regionen. Til tross for at etterforskningsseksjonen er liten og må delta i 
vakt og beredskap, har regionen lyktes å etablere spesialiserte fagmiljø innen blant annet 
familievold og seksuelle overgrep.     
 
All vakt og beredskap i regionen har sitt utspring fra Narvik politistasjon og regionen har 
beredskapstjeneste 24/7. Denne organiseringen er utviklet fra 2005 og formalisert i 
2011. Ansatte ved kontorene i Tysfjord og Ballangen og etterforskingsseksjonen i Narvik 
deltar i vaktstyrken hver tredje helg. Ut over dette har kontorene ingen rolle i vakt og 
beredskap. 
 
Det er etablert god kontakt mellom politiet og de formelle organer i kommunene 
Tysfjord, Ballangen og Narvik. Det er også etablert god kontakt i enkeltsaker – særlig 
innenfor helse og barnevern. På grunn av manglende kapasitet de siste årene er det 
forebyggende arbeidet ikke formalisert og organisert slik ønskelig. Det bygger i hovedsak 
på "bestilling" fra skoler og organisasjoner.  
 
Sivil rettspleie og forvaltningsoppgavene er i stor grad sentralisert til Narvik. Narvik 
politistasjon behandler alle gjeldssaker for området samt utlegg og forliksråd. Narvik 
behandler også alle våpensaker for området, samt skranke/pass/forkynnelser/hittegods.  
Alle sivile ansatte ledes av en sivil koordinator som formelt er tilsatt som seksjonsleder i 
Narvik. 
 
Behov og erfaringer med dagens organisering 
Det fremholdes at store deler av gevinsten med eventuell nedleggelse av Tysfjord og 
Ballangen lensmannskontor allerede er tatt ut. Fremtidig gevinst vil ligge innenfor 
husleie, strøm, drift og avtaler, kjøretøy samt kontorpersonell. 
 
Straksetterforskning er allerede etablert i driftsenhetene i Ofoten. Arbeidsmetoden 
"Politiarbeid på stedet" vil bidra med struktur og kvalitet – men samtidig har 
arbeidsmåten og gevinsten vært under utvikling i flere år. Integrering av etterforskere 
med høy kompetanse på helgevakter har medført direkte kompetanseheving for yngre 
mannskaper i patruljen. 
 
Dagens kapasitet er bygget ut fra ROS; herunder kravet til etterforskningskapasitet. 
Sentrale pålegg, tidsfrister og kompetansekrav har medført harde prioriteringer. 
Regionen har i 2015/2016 måttet nedprioritere bla etterretning og narkotika på grunn av 
en svært vanskelig økonomisk situasjon. Vi har også lenge ønsket å bygge opp 
kapasiteten på grensekontroll og personkontroll på territoriet uten at vi har lyktes med 
det. En slik faglig og kapasitetsmessig heving i Ofoten ville kommet et stort geografisk 
område til gode.  
 
Kapasitet på etterforskingskompetanse på kveldstid er også en ønskelig vei å gå. 
Forberedelse til varetektsfengsling, utlendingssaker og saker i forbindelse med 
grensekryssing på Bjørnfjell, setter den operative beredskapen ut av spill, og 
samspillet med andre aktører som toll, mattilsyn osv blir dessverre ikke ivaretatt slik en 
ønsker det.  
 
vi ser ikke for oss andre løsninger enn Ofoten som et eget vaktområde som i fremtiden 
inkluderer Evenes, Evenes flyplass og Tjeldsund. Oppgavene rundt Evenes Lufthavn (bla 
Schengenkontroll) vil sammenfalle med behov for utlendingskompetanse og kapasitet i 
de grensenære strøk. I den forbindelse må det også tas hensyn til at Forsvaret legger 
opp til en kraftsamling på Evenes med nye maritime patruljefly på Evenes Lufthavn. 
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Driftsenheten registrerte i samme periode 2109 politioppdrag, hvilket utgjør  
15 % av den totale mengde oppdrag i Salten. 
 
Region Indre Salten har totalt fire lensmannskontor. Disse er Fauske og Sørfold 
lensmannskontor, Saltdal og Beiarn lensmannskontor, Steigen lensmannskontor og 
Hamarøy lensmannskontor. Når det gjelder Saltdal og Beiarn lensmannskontor ble det i 
2013 besluttet at alt politipersonell skulle ha felles oppmøtested med Fauske og Sørfold 
lensmannskontor. 
 
Fauske og Sørfold lensmannskontor har publikumsmottak hver dag i kontortid. Det 
samme gjelder Steigen lensmannskontor og Hamarøy lensmannskontor, men disse har 
ikke alltid politipersonell til stede på dagtid. På Saltdal og Beiarn lensmannskontor er det 
redusert åpningstid 3 dager i uka. I Saltdal er kontoret betjent av to sivile stillinger, 
mens det i Beiarn er en sivil stilling i 60 %. Det er normalt ikke politi til stede ved disse 
to kontorene. 
 
Regionen har relativt store avstander mellom de ulike tjenestestedene, og det har derfor 
ikke vært mulig å etablere en felles vaktordning for hele regionen. Fauske, Sørfold, 
Saltdal og Beiarn har etablert en ordning med felles vakt- og beredskap basert på delvis 
aktivtjeneste og delvis reservetjeneste. Tjenesten er tilpasset den tid av døgnet og uka 
der arbeidsoppdragene erfaringsmessig er størst. På grunn av store avstander til 
Hamarøy og Steigen (ca. 2 timers kjøreavstand) er det etablert en egen vaktordning for 
disse to kommunene med reservetjeneste i helgene. Fra juni 2016 ble også vestsiden av 
Tysfjord med blant annet tettstedet Drag tatt med i denne regionen som en 
prøveordning. De klarer ikke å dekke alle helgene selv, og har derfor etablert et 
vaktsamarbeid med "hovedpatruljen" i regionen, som i utgangspunktet har vakt i denne 
delen hver 3. helg. Operative ressurser i Salten blir til enhver tid styrt av 
operasjonssentralen i Bodø, og denne foretar prioritering etter behov. Dog har vi erfaring 
med at å flytte alle ressurser bort fra de mest befolkede plassene kan være kritisk, og 
derfor blir det sjelden gjort.  
 
De siste årene har gamle Salten politidistrikt flyttet politipersonell inn til de største 
lensmannskontorene både i Region Indre og Region Ytre. Det har vært en absolutt 
nødvendighet for å kunne møte de krav som stilles til vakt, beredskap og responstid 
gjennom hele døgnet, men samtidig har det også ført til en "faktisk nedleggelse" av de 
mindre kontorene. Dette har skjedd i samråd med politidistriktets ledelse og 
tjenestemenn - og lokalbefolkningen har vært løpende orientert. Det har vært lite 
motstand i befolkningen og det har vært helt nødvendig å foreta disse grepene for å 
utvikle politiet og gi en bedre polititjeneste.  
 
Når det gjelder forvaltning og sivile gjøremål har gamle Salten politidistrikt hatt en egen 
Forvaltnings- og sivilseksjon i Bodø der en rekke arbeidsoppgaver allerede er sentralisert. 
Det gjelder spesielt utlendingsforvaltning og våpenforvaltning, men også innen endel 
sivile gjøremål er det utstrakt samarbeid mellom de ulike enhetene. Mottak av søknader, 
stevnevitne og melding om dødsfall er fortsatt oppgaver som utføres på det enkelte 
tjenestested i tillegg til saksbehandling innenfor tvang, utlegg. Saksbehandling innen 
gjeldsordning og utstedelse av pass er ikke plassert på alle lokasjonene, men fordelt på 
de største enhetene utenfor Bodø. 

Behov og erfaringer med dagens organisering 
Fauske og Sørfold lensmannskontor og Saltdal og Beiarn lensmannskontor har allerede 
etablert felles vaktordning og felles oppmøtested for mannskapet, og store deler av 
gevinsten med eventuell nedleggelse av Saltdal og Beiarn lensmannskontor er allerede 
tatt ut. Fremtidig gevinst vil ligge innenfor husleie, strøm, drift og avtaler, kjøretøy, samt 
kontorpersonale. 
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Driftsenheten registrerte i samme periode 10 809 politioppdrag, hvilket utgjør 79 % av 
den totale mengde oppdrag i Salten. Dette omfatter blant annet ulike typer 
ordensoppdrag, trafikk, helse, etterforsking, fremstilling, vakthold, VIP, redning, søk mv. 
 
Region Sentrum består av to tjenestesteder; Bodø politistasjon, og Værøy og Røst 
lensmannskontor, men der stopper også likheten. Bodø politistasjon er en stor 
driftsenhet med mer enn hundre ansatte, mens Værøy og Røst består av et fåtall ikke-
operative polititjenestemenn samt kontorpersonale. Bodø politistasjon er organisert med 
døgnkontinuerlig vakt og beredskap som betjenes av en ordensseksjon med totalt seks 
vaktlag i turnus. Hvert vaktlag har egen innsatsleder og innsatspersonell i kategori IP3 
og IP4. I tillegg inngår etterforskerne ved Kriminalseksjonen i Bodø i helgeturnus. 
Ordensstyrken i Bodø har også ansvar for vakt og beredskap på Værøy og Røst. Akutte 
oppdrag til disse to øyene forutsetter imidlertid transportstøtte/helikopterstøtte. 
Ordensstyrken i Bodø bistår også de andre tjenestestedene i Salten ved behov.   
 
Bodø politistasjon har publikumsmottak hver dag i kontortid og skranketjeneste som 
betjenes av erfarne polititjenestemenn. I tillegg har politistasjonen kveldsåpent en 
ettermiddag i uka for betjening av pass, førerkort, våpen og andre 
publikumshenvendelser.    
 
Bodø politistasjon er organisert i tre seksjoner, pluss et tjenestekontor og en SEAO-
koordinator: 
 

Kriminalseksjonen består av seks faggrupper – disse er operativ gruppe, 
vinningsgruppa, Økoteamet, Ungdomsteamet, persongruppa og kriminalvakta - 
samt en gruppe med fellestjenester (kriminalteknikk, digital sporsikring, beslag, 
DNA mv). Samtlige er underlagt en felles seksjonsleder. Etterretning, operativ og 
strategisk analyse er også tillagt kriminalseksjonen, blant annet med ansvar for 
koordinering av strategisk årsanalyse. 

 
Ordensseksjonen består av operasjonssentral, arrestgruppe, seks vaktlag, 
instruktører, trafikkoordinator, IP planlegger, hund, arrangement, materiell 
ansvarlig, skranketjeneste og div andre felles funksjoner. 

 
Sivilseksjonen består av tre grupper med gruppeleder - utlending, sivil rettspleie 
og forvaltning. I tillegg har de ansvaret for sentralbordet. 

 
Tjenestekontoret omfatter to sivile stillinger samt en gruppeleder. 

 
SEAO omfatter en sivil ansatt med kontorplassering på politihuset, men med 
koordineringsansvar for SEAO i hele Nord Norge 

Region 
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Forebyggende arbeid håndteres i alle tre seksjonene. Sivilseksjonen har et særlig ansvar 
for håndtering av bekymringsmeldinger som omhandler våpen og førerkort, mens 
ordensseksjonen har hovedansvaret for forebyggende ordenstjeneste, trafikktjeneste, 
arrangementer, skjenkekontroller mv. Ungdomsteamet har et særlig ansvar for å følge 
opp ungdom under 18 år – både i et forebyggende spor (med bekymringssamtaler) og i 
straffesakssporet (med ungdomskontrakter, ruskontrakter, ungdomsoppfølgning, 
ungdomsstraff mv). Radikaliseringskontakten er tilknyttet Ungdomsteamet, og det er 
etablert god dialog med kommune og skoler. SARA-koordinatoren er også organisert 
under dette teamet, men vi ser at vi dessverre ikke har hatt nok ressurser til å følge opp 
dette viktige arbeidet på en tilfredsstillende måte. 
 
Når det gjelder etterforsking har vi en egen etterforskningsseksjon i Bodø med fagmiljø 
og erfarne etterforskere innen de fleste prioriterte straffesaksområdene. Det gjelder grov 
vold, vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, økonomisk 
kriminalitet, miljøkriminalitet, mobile vinningskriminelle, grove narkotikaforbrytelser, 
kriminelle MC-miljø og annen organisert kriminalitet.  
 
Sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver er samlet i en egen seksjon ved Bodø 
politistasjon, og denne seksjonen utfører også saksbehandling for de andre regionene i 
Salten. De fleste forvaltningsoppgavene (unntatt pass), samt utlending er samlet i denne 
seksjonen. Det samme gjelder gjeldsordning for Region Sentrum og Region Ytre. I 
Region Indre uføres gjeldsordning på Fauske og Hamarøy.  All saksbehandling innen 
tvangsfullbyrdelse, forliksråd og hovedstevnevitne utføres på det enkelte tjenestested.  
 
Det er etablert god kontakt med kommune og andre samarbeidspartnere (FOH, HRS, 
Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, brann, helse, skatt, NAV, toll, 
Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet, SNO, næringsliv mv) Det er også etablert politiråd i 
Bodø, samt på Værøy og Røst. I Bodø er politistasjonen dessuten representert i 
Dialogforum - et organ som velges blant innvandrings-representanter og politikere ved 
kommunevalget. 

Behov og erfaringer med dagens organisering 
Alle seksjonene fungerer bra på sine fagområder, og de ansatte på stasjonen 
samarbeider godt på tvers av seksjonene og de ulike fagområdene. Kriminalseksjonen 
har over tid bygd opp og utviklet kompetente fagmiljø, spesielt innen alvorlige 
personkrenkelser og organisert kriminalitet. Stasjonsledelsen foretar felles planlegging av 
tjenesten ved bruk av turnusordrer, ukes ordrer og særskilte operasjonsordrer for 
spesielle arrangementer. Mannskapene utviser stor fleksibilitet, og det foreligger gode 
rutiner for helligdagstjeneste og ferieavvikling. Vedlikeholdstrening for innsatspersonell 
er den senere tid også formalisert og strukturert slik at treningen holder et meget godt 
nivå. 
 
Til tross for dyktige fagmiljø med mange erfarne polititjenestemenn samt god 
tjenesteplanlegging, så ser vi at aktiviteten er alt for stor i forhold til antall mannskaper. 
Gamle Salten politidistrikt er et lite politidistrikt og alt for mange ansatte har dobbelt- og 
trippelroller. Vi har ikke mulighet til å rendyrke de ulike funksjonene og rollene som 
forventes av et politidistrikt, og vi må derfor "kle flere hatter" på de samme personene. 
Det er ikke en god løsning - vi ser at mannskapet slites ut og arbeidsoppdragene blir ikke 
utført på en tilfredsstillende måte. Vi lider også under at Salten politidistrikt ikke har hatt 
mulighet/kapasitet til å etablere en Felles operativ enhet, og fellesoppgaver må følges 
opp av personer som allerede har en tung arbeidsbyrde. Ved ekstraordinære hendelser 
har Bodø politistasjon opparbeidet seg svært god kompetanse til å kunne håndtere slike 
oppdrag på vegne av politimesteren. Når operativ stab settes er det personell fra Bodø 
politistasjon som leder staben og som bekler de fleste funksjonene i staben. Dette 
gjelder også møter og øvelser sammen med øvrige samvirkeaktører innen  
redningstjenesten.  
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Driftsenheten registrerte i samme periode 823 politioppdrag, hvilket utgjør 6 % av den 
totale mengde oppdrag i Salten. 
 
Region Ytre Salten består av lensmannskontorene i Gildeskål, Meløy og Rødøy. 
Samtlige tjenestemenn har siden 2013 hatt felles oppmøtested på Meløy 
lensmannskontor. Tjenestestedslederne har siden 2014 også hatt oppmøtested på Meløy 
lensmannskontor, og tjenestestedene i Rødøy og Gildeskål har ikke vært betjent i denne 
perioden. 
 
Felles oppmøtested ble besluttet i ledergruppen i gamle Salten politidistrikt etter en 
lengre periode med vakanser og store rekrutteringsutfordringer i regionen. En rekke ulike 
rekrutteringstiltak har vært forsøkt uten hell, og vi prøvde også ut ulike incentivordninger 
for å få politiansatte til å bosette seg i lokalmiljøet. Med felles oppmøtested fikk vi en mer 
robust driftsenhet, og vi fikk frigjort personell til vakt og patruljetjeneste. Samtidig bidro 
ordningen til at arbeidsplassen ble "mer attraktiv", og vi klarte å skape et bedre faglig og 
sosialt miljø. Det var også nødvendig for å innfri de nye kravene til vakt og beredskap og 
responstid. I dag er det betydelig enklere å rekruttere personell til Region Ytre, og 
bemanningen har også vært mer stabil over tid. 
 
Meløy lensmannskontor har publikumsmottak hver dag i kontortid, og regionen yter 
bedre service til publikum når alle er samlet på et tjenestested. Det har riktignok blitt 
lengre avstand til deler av befolkningen når de skal møte på lensmannskontoret, men 
bruk av arbeidsmetoden "Politiarbeid på stedet" vil langt på vei avhjelpe dette. 
Ordningen har også bidratt til å øke sikkerheten for de ansatte, ved at ingen lenger sitter 
alene på et tjenestested. Felles oppmøtested har også bidratt til å effektivisere 
polititjenesten og namsmannstjenesten. 
 
Regionen har en vakt og beredskapstjeneste som delvis er basert på aktiv tjeneste og 
delvis reservetjeneste. Utenom kontortid har patruljen aktiv tjeneste ettermiddag og helg 
– på de tidspunkt av døgnet der politimessige oppdrag erfaringsmessig skjer. 
Beredskapstjenesten er imidlertid sårbar ved sykdom, ferie og annet fravær, og må tidvis 
understøttes med bistand fra Region Sentrum i Salten. 
 
Regionen er organisert etter en "lensmannsmodell" der patruljen både håndterer vakt og 
beredskap, forebyggende arbeid og straffesaksbehandling. Regionen er satt opp med 
minimumsbemanning, og vakt og beredskap er den mest utfordrende delen av 
polititjenesten. Når det gjelder forebyggende arbeid og straffesaksbehandling har 
driftsenheten noe større kapasitet, og bistår tidvis Region Sentrum med behandling av 
straffesaker. Regionen håndterer også en del forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie 
(ikke gjeld).  
 
Regionen har store geografiske avstander og en befolkning som er bosatt spredt.   
Kjøretøyparken i Region Ytre er gammel, og det anses svært utfordrende å ha nok 
tjenestebiler til å betjene hele regionen. Dersom regionen skal klare å oppfylle målet med 
nærpolitireformen vil det være behov for å bytte ut de fleste tjenestebilene innen kort 
tid. Politiarbeid på stedet forutsetter at vi har kjøretøy med tilpasset utstyr slik at vi 
kommer oss ut på oppdrag og kan møte publikum hvor de er. 
 
Samlokalisering av ansatte har aktualisert behovet for nye og hensiktsmessige lokaler for 
Meløy lensmannskontor. Regionleder har hatt kontakt med flere utbyggere som vil tilby 
nye lokaler, og lokalisering sammen med andre nødetater kan være et alternativ. Helse 
Nord har allerede lyst ut anbud, hvor de fremhever at samlokalisering med politiet kan 
være aktuelt. 
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Behov og erfaringer med dagens organisering 
De største utfordringene i Region Ytre Salten er vakt, beredskap og rekruttering, og alle 
disse elementene er avhengig av at regionen fortsatt er samlokalisert på et felles 
tjenestested. Det er viktig at dagens ordning med døgnkontinuerlig beredskapsvakt 
videreføres for å kunne gi publikum trygghet og akseptabel responstid. Samtidig vil 
bortfall av beredskapstjenesten vanskeliggjøre våre muligheter til å rekruttere og 
beholde mannskapene.  
 
Regionen har svært knappe ressurser i dag, og tilførsel av nye stillinger vil gjort det 
enklere å bemanne aktive patruljer større deler av døgnet. Flere stillinger ville også gjort 
det mulig å ta imot praksisstudenter. Vi vet av erfaring at praksisstudenter kan bidra til 
fremtidig rekruttering. 

 
Det er som nevnt et stort behov for nye lokaler på Ørnes. Driftsenheten mangler 
spesialrom, garderobene er for små, utstyrsrom og kriminalteknisk rom mangler, 
garasjen er for liten mv. Dårlige lokaliteter kan på sikt innvirke på rekrutteringen og 
trivselen for de ansatte, mens nye lokaler bidrar til en mer effektiv drift og bedre service 
for publikum. Ved å si opp leieforholdene for Rødøy lensmannskontor og Gildeskål 
lensmannskontor kan driftsenheten få frigitt midler til etablering av nye og større lokaler 
på Ørnes. 

 
Regionen har også behov for kompetanseheving av de ansatte. Patruljestyrken og 
etterforskerne er unge og har begrenset erfaring. Dette medfører at 
videreutdanning/kompetanseheving må prioriteres høyt. Samtidig er kompetanseheving 
et tiltak som kan bidra til å beholde personell. 

 
De ansatte i Region Ytre Salten er samstemte om at dagens samlokalisering må 
formaliseres slik at det blir et tjenestested i regionen. Regionen har i underkant av 
10.000 innbyggere og dekker et stor geografisk område der en del av befolkningen bor 
på øyer. Ørnes i Meløy er et naturlig senter for regionen - det er erfaringsmessig lettere å 
rekruttere personell til de litt større stedene.  
 
Det er behov for en båtordning hvor politiet enten har egen båt (kostbar ordning) eller 
har tilgang på felles båttjeneste sammen med andre samfunnsaktører. En "samfunnsbåt"  
eller lignende, kan være aktuelt. 
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Politistasjonen er delt inn i 3 avdelinger; Sivilavdeling, etterforskningsavdeling og 
operativ avdeling. Hemnes og Nesna lensmannskontor har et begrenset antall 
politiressurser, og ledes av en lensmann på hvert av tjenestestedene. 
 
Mo i Rana politistasjon har publikumsmottak hver dag fra mandag til fredag, og etter 
avtale på ettermiddag/kveld og natt. Hemnes lensmannskontor har også åpent for 
publikum hver dag i kontortid - periodevis uten politipersonell til stede. Nesna har 
redusert åpningstid.  
 
Regionen har aktiv beredskapstjeneste 24/7 med innsatspersonell i kategori IP3 og IP4 
på jobb til enhver tid. Operativ avdeling ved Mo i Rana politistasjon organiserer all 
polititjeneste i regionen, og samtlige politiressurser er knyttet til tjenesteliste og inngår i 
beredskapstjenesten. Dette fører til at Nesna og Hemnes lensmannskontor til tider ikke 
har politimannskap på jobb på dagtid, og det er også dager der lensmannskontorene er 
stengt på grunn av manglende bemanning.  
 
Nordre Helgeland har over tid effektivisert tjenesten ved å omdisponere politiressurser 
fra lensmannskontorene for å inngå i beredskapstjenesten i regionen. Dette har vært 
nødvendig for å få til en forsvarlig bemanning og for å kunne utføre prioriterte oppgaver. 
At Nordre Helgeland har felles beredskap, faller naturlig i forhold til bosetting og 
infrastruktur. I praksis blir også operative oppdrag i Lurøy kommune (særlig fastlandet) 
og Rødøy kommune sør for Sørfjorden, løst fra Nordre driftsenhet. Dette faller naturlig da 
korteste responstid som regel er fra Mo i Rana. 
 
Operativ avdeling på Mo består av 5 vaktlag som i hovedsak ivaretar døgnkontinuerlig 
vakt – og beredskapstjeneste. De har ansvar for forebyggende tjeneste (i hvert sitt 
nærområde) og de håndterer ordensoppdrag, trafikktjeneste, psykiatrioppdrag, 
fremstillinger, brann, arbeidsuhell mv. Operativ avdeling håndterer bl.a. større og 
alvorlige hendelser som er knyttet til Mo Industripark (arbeidsuhell) og trafikale 
hendelser (spesielt i forhold til vogntogproblematikk vinterstid). Operativ avdeling har 
også ansvar for etterforskning av enkelte typer straffesaker - dette gjelder i hovedsak 
mindre alvorlige straffesaker som kan etterforskes raskt (vinning, narkotika, orden, 
trafikk mv). Det er i tillegg til innsatspersonell også hundeførere og instruktører ved 
avdelingen, og samtlige er i kategori IP3 og IP4.  
 
Under forutsetning av at patruljen er i nærheten av Mo i Rana sentrum vil en kunne innfri 
kravet om responstid i forhold til Nesna og Hemnes kommune. 
 
Mo i Rana politistasjon har godkjent arrestlokale med 9 celler. I perioden 2009-2015 var 
51 % av alle arrestanter på Helgeland knyttet til oppdrag/saker i Nordre Helgeland – av 
disse ble 6 % overført til sentralarresten i Mosjøen. 
 
Forebyggende polititjeneste ledes og koordineres av politistasjonssjefen som deltar selv i 
politiråd og i gruppen "Triveligere uteliv". Det foreligger plan over hvem som deltar fra 
politiet i tverretatlig gruppe, koordineringsgruppe SLT, koordineringsgruppe 
oppfølgningsteam og oppfølgningsteam for ungdom.  
 
Region Nordre Helgeland har egen etterforskningsavdeling med god kompetanse innen 
flere fagfelt som seksuelle overgrep, alvorlige voldssaker og drap, tilrettelagte avhør, 
radikalisering, sokkel/sjøfart, miljøsaker, organisert kriminalitet, narkotika samt 
etterforskningsledelse.  Avdelingen har også koordinerende kriminaltekniker, 
familievoldskoordinator og miljøkoordinator, og personellet bistår ved behov i andre deler 
av Helgeland. Etterforskningsavdelingen har ansvar for drift av kommunikasjonskontroll, 
og kompetansen innen organisert kriminalitet har vært brukt aktivt i forbindelse med 
etterforskning og retteføring av større narkotikasaker siden 2002.  
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Det foreligger også noe kompetanse innen bruk av andre utradisjonelle etterforsknings-
metoder, bl.a. informantbehandling.   
 
Personell fra etterforskningsavdelingen inngår i vakt– og beredskapstjenesten i Nordre 
Helgeland. Dette kan medføre at etterforskningen av straffesaker blir skadelidende 
grunnet fravær av etterforskere som må utføre andre hendelsesstyrte oppgaver. I noen 
tilfeller har det også medført manglende kontinuitet i straffesaksarbeidet.   
 
Forebyggende arbeid har – på grunn av bemanningssituasjonen - ikke vært mulig å 
prioritere slik ønskelig. Spesielt på Nesna og i Hemnes har det vært vanskelig å prioritere 
og planlegge forebyggende aktivitet med uniformert patrulje. Uniformert patrulje har i 
hovedsak oppholdt seg i de mer sentrale strøk der det er forventet størst aktivitet. Det 
har imidlertid vært utført en del forebyggende tjeneste av SLT koordinator i Hemnes, 
Nesna, Lurøy og Træna. 
 
Sivilavdelingen har det meste av oppgaver innen forvaltning og sivil rettspleie, som pass, 
kjøresedler, våpen, tvang, forliksråd, gjeldsordning, hovedstevnevitne mv. Avdelingen 
bemanner også skranke/publikumsmottak. Det er bred kompetanse på avdelingen - 
spesielt i forhold til gjeldsordning. I 2015 ble utlendingsforvaltningen flyttet til Mosjøen, 
men det har medført frustrasjon fra publikum som nå får mer enn 10 mil å reise for 
behandling av sin sak. Folkeregisteret for utlendinger er lokalisert til Skatt nord som 
ligger i Mo i Rana, og utlendinger må innom Skatt nord for registrering før de får 
behandlet sin sak i Mosjøen. Innenfor sivil rettspleie er ca. 50 % av sakene knyttet til 
sivilavdelingen i Mo i Rana. På Hemnes er det den sivilt tilsatte som utfører 
hovedtyngden av de sivile oppgavene og på Nesna er hovedtyngden av de sivile 
oppgavene overført til sivilavdelingen i Mo i Rana. 
 

Behov og erfaringer med dagens organisering 
Dagens organisering i Nordre Helgeland er preget av ressursknapphet. Det er allerede 
utført effektiviseringstiltak ved at personell fra både Hemnes og Nesna lensmannskontor 
inngår i vakt- og beredskapstjenesten. Det samme gjelder personell fra 
etterforskningsavdelingen som regelmessig må forlate sitt arbeid for å utføre vakt -og 
beredskapstjeneste. Det hender også at de må avbryte planlagte oppgaver, f.eks. avhør, 
for å utføre operativ tjeneste. Dette er uheldig, men det har vært nødvendig grunnet 
manglende politiressurser. Operative politiledere har også bidratt til å styrke 
beredskapen, med den konsekvens at vi har hatt periodevis fravær av ledelse på grunn 
av krav om vedlikeholdstrening.  
 
Vi har god erfaring med straksetterforskning og mange straffesaker opprettes og 
ferdigstilles ved operativ avdeling. Vi ser likevel at en bedre bemanningssituasjon – både 
på operativ avdeling og etterforskningsavdelingen – hadde gitt de ansatte bedre 
muligheter til å prioritere sine primæroppgaver. Etterforskerne kunne hatt mer fokus på 
straffesaksbehandlingen og den operative avdelingen kunne konsentrert seg om å ivareta 
vakt- og beredskapstjenesten for hele regionen. Ved å ha tilstrekkelig med ressurser på 
operativ avdeling vil det være mulig å planlegge tjeneste/patrulje i ytre strøk, håndtere 
større/alvorlige hendelser bedre, samt holde tilsyn med arrest. 
 
Dagens organisering av arrest anses uhensiktsmessig, og medfører betydelig ressursbruk 
til å transportere fanger. Arrestanter skal som hovedregel transporteres til 
sentralarresten i Mosjøen og transportetappe t/r Mosjøen er ca 3 timer. Videre fører 
dette ofte til at politipersonell fra Mo i Rana må reise til Mosjøen neste dag for å avhøre 
den pågrepne. Ordningen medfører også "uheldig" utøvelse av polititjenesten, ved at 
personer som skulle vært innsatt i arrest i stedet blir hjemkjørt av patruljen. 
Ressursbruken ved å foreta transport til Mosjøen blir da vurdert opp mot øvrige  
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Region Indre Helgeland registrerte i samme periode 4277 politioppdrag, hvilket utgjør 35 
% av den totale mengde oppdrag på Helgeland. Dette omfatter blant annet ulike typer 
ordensoppdrag, trafikk, helse, etterforsking, fremstilling, vakthold, redning, søk mv. 
 
I tillegg til det personellet som er organisert i region Indre Helgeland har regionen også 
personell lokalisert i Mosjøen med distriktsovergripende oppgaver, som påtalejurister, 
Fellesoperativ enhet og Administrativ enhet. 
 
Politistasjonssjefen i Mosjøen har overordnet ansvar også for de ansatte ved Grane- og 
Hattfjelldal lensmannskontor. Mosjøen politistasjon er organisert med døgnkontinuerlig 
vakt og beredskap som betjenes av en ordensavdeling med totalt 5 vaktlag i turnus. 
Ansatte ved Grane- og Hattfjelldal lensmannskontor, etterforskere og operativ leder 
inngår som del av turnusen. Hvert vaktlag har innsatsleder og innsatspersonell i kategori 
IP3 og/eller IP4. Ordensstyrken i Mosjøen har ansvar for vakt og beredskap i hele region 
Indre Helgeland 24/7. I tillegg har de vakt og beredskap for region Ytre Helgeland deler 
av uka, og denne beredskapen utgjør ca 50 % av tiden utenfor normal kontortid i Ytre 
Helgeland.  
 
Mosjøen politistasjon har publikumsbetjening hver dag i kontortid, og på 
ettermiddag/kveld og natt etter avtale. Det er kontortid i Grane kommune torsdager kl 9-
15, samt tilstedeværelse enkelte andre dager i tillegg. Det er kontortid i Hattfjelldal 
kommune tirsdager kl 9-14. Dette utføres av politiutdannet personell på begge steder. 
 
Ved Mosjøen politistasjon er det i tillegg til politioperative stillinger også søkshunder, 
instruktører innen våpen/taktikk, hundeinstruktør med ansvar for hele Helgeland og 
kjøreinstruktører. Mosjøen har kompetanse innen beredskapsplanlegging, 
tjenesteplanlegging og stabsarbeid, samt koordineringsoppgaver innen trafikk og 
forebygging, samt materiell- og våpen. Det er ikke foretatt egne målinger på responstid 
for Indre Helgeland, men pga enhetens geografiske plassering vil utrykning fra Mosjøen i 
det alt vesentlige være innenfor kravene i hele regionen.  
 
Mosjøen har sentralarrest med arrestforvarere i helkontinuerlig turnus. Disse er i tillegg 
operatører ved operasjonssentralen. Personell fra Mosjøen bistår de andre driftsenhetene 
med møtekjøring for å redusere deres sårbarhet når vakt- og beredskapsressursen 
brukes til transport av arrestanter inn til sentralarresten, og på forespørsel bistår 
personell fra Mosjøen også ved avhør av arrestanter fra de andre driftsenhetene. 
Arresten i Mosjøen er sikkerhetscelle for Mosjøen fengsel når det oppstår behov for dette, 
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og personell fra Mosjøen forestår jevnlig transport og fremstilling av varetektsfanger 
innsatt i Mosjøen fengsel til lege, tannlege, varetektsfengslinger etc. 
 
Mosjøen politistasjon har gått bort fra den tradisjonelle tenkningen med 
etterforskeravdeling og ordensavdeling. Noe som skyldes et ønske om en bedre 
utnyttelse av de ressurser som enheten til enhver tid har tilgjengelig, og på den måten 
styrke politiberedskapen i driftsenheten. Man har i en del år jobbet med 
straksetterforskning og i forlengelsen av dette utviklet en arbeidsmetode som omtales 
som ”Pasientmodellen”. Denne innebærer at man behandler innkomne saker som en 
pasient og ”behandler” pasienten til den er "frisk", uavhengig av hvilket personell som til 
enhver tid er på jobb. Rent praktisk vil dette si at vaktlagene håndterer etterforskningen, 
og de arbeidsoppgavene et vaktlag ikke rekker å gjøre overtas av neste vaktlag. Slik 
fortsetter det til saken er ferdig etterforsket og klar til påtaleavgjørelse. Metoden er godt 
innarbeidet hos alle operative mannskaper og arbeidsmetoden er langt på vei den 
samme som ligger til grunn for "Politiarbeid på stedet". At alle må håndtere straffesaker 
gir tjenestepersonell en bred generalisterfaring, både på det operative og på 
straffesakshåndtering. I tillegg til etterforskning gjennom "Pasientmodellen" skjer det 
også i Mosjøen etterforskning i mer tradisjonell forstand. "Pasientmodellen" fungerer ikke 
optimalt i større/spesielle saker. Dette er løst ved at det i slike tilfeller tas ut personell fra 
ordinær beredskapsturnus som settes inn i team som jobber med saken over en viss tid. 
Dette gir mulighet for å håndplukke den kompetansen som sakene krever. En annen 
fordel er at mannskapene som blir satt inn i team opparbeider seg kunnskap og erfaring 
som de tar med seg tilbake i den operative hverdagen. 
 
Mosjøen politistasjon har egne etterforskningsledere, samt kompetanse innen bl.a 
alvorlige voldssaker, SO/FVO, kontinentalsokkelsaker, arbeidsmiljøsaker og 
informantbehandling, tilrettelagte avhør/sekvensielle avhør, og skjult kriminalitet. I 
tillegg er endel andre funksjoner plassert der, som Økoteam, sikring av elektroniske 
spor, avhørskoordinator, analyse, næringslivskontakt for Nordland og PST.  
 
Sivilavdelingen ved Mosjøen politistasjon har koordinatoransvar for sivil rettspleie på 
Helgeland. Avdelingen har oppgaver innen pass, tvang, gjeld, forliksråd, kjøresedler, 
hovedstevnevitne, notarialforretninger og dødsfall mv. Avdelingen har også ansvar for 
våpenforvaltning, førerkort, sentralbord og utlendingsforvaltning. Utlendingsenheten på 
Helgeland er lokalisert i Mosjøen, og disse ivaretar både publikumsmottak og 
saksbehandling. All saksbehandling på utlendingsfeltet ble flyttet til Mosjøen i 
2004/2005, og det var således kun mottak av søknader samt utstedelse av enkelte 
dokumenttyper som ble flyttet fra driftsenhetene og til Mosjøen i 2015. De utlendinger 
som trenger å oppsøke Skatteetaten for registrering, kan også få utført slike tjenester i 
Mo i Rana, i Brønnøysund og i Sandnessjøen.  
 
Det er etablert god kontakt med kommunene og andre samarbeidspartnere. Det er også 
etablert politiråd i alle kommuner i regionen. Det er jevnlige samarbeidsmøter mellom 
politi og barnevern, og med SMISO. Politiet sitter i koordineringsgruppen i Konfliktrådet i 
forbindelse med oppfølgningsteam, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. 
 
I Mosjøen er også lokalisert kompetanse innen kommunikasjonsrådgivning, IKT og 
administrative støttefunksjoner innen økonomi og virksomhetsstyring.  
 
Behov og erfaringer med dagens organisering 
Region Indre Helgeland har mange dyktige medarbeidere og oppgavene løses på en 
kvalitetsmessig god måte. Ressurssituasjonen gjør imidlertid at bemanningen ved 
Mosjøen politistasjon til tider oppleves som marginal i forhold til å drifte 24/7, og denne 
utfordringen har økt i takt med kravene til utdanning og vedlikeholdstrening for operativt 
personell. Region Indre Helgeland har til tider politiberedskap i ni kommuner, og er også 
støtte til Nordre Helgeland når dette kreves. Indre Helgeland har god kompetanse på de 
operative mannskapene, noe som har stor betydning for den hjelp og bistand politiet skal 
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oljebasehavn for Norskehavet, med stadig større aktivitet etter hvert som oljeindustrien 
flytter seg nordover. Sandnessjøen havn har flere tusen anløp i løpet av året, og er et 
naturlig knutepunkt for maritim næringsvirksomhet, industri og passasjertrafikk. I tillegg 
har Sandnessjøen lufthavn. 
 
Ytre Helgeland registrerte i 2015 totalt 632 straffesaker – det utgjør 14 % av den totale 
mengde straffesaker registrert i gamle Helgeland politidistrikt. Av disse ble det registrert 
501 straffesaker ved Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor, 78 straffesaker ved Lurøy 
og Træna lensmannskontor og 53 straffesaker ved Herøy og Dønna lensmannskontor.  
 

 
 
Driftsenheten registrerte i samme periode 1542 politioppdrag, som omfatter 
ordensoppdrag, trafikk, helse, etterforsking, fremstilling, vakthold, redning, søk mv. 
Dette utgjør 12 % av den totale mengde oppdrag på Helgeland. 
 
Ytre Helgeland driftsenhet består av Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor, Herøy og 
Dønna lensmannskontor og Lurøy og Træna lensmannskontor. Driftsenheten ledes av 
lensmannen i Alstahaug og Leirfjord, og mesteparten av politiressursene driftes fra dette 
tjenestestedet.   
 
Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor er organisert med en politiavdeling og en sivil 
avdeling. Politiavdelingen har ansvar for polititjenesten ved lensmannskontoret og vakt 
og beredskap i hele regionen, og ansatte ved Herøy og Dønna lensmannskontor inngår 
som en del av turnusen. Sivilavdelingen har ansvar for alle sivile gjøremål i Alstahaug, 
Leirfjord, Herøy og Dønna.  
 
Ytre Helgeland har siden 2011 kun hatt aktiv polititjeneste uten reservetjeneste. 
Regionen har ikke nok ressurser til å dekke aktiv tjeneste 24/7, og har derfor etablert et 
vaktsamarbeid med Indre Helgeland for å kunne dekke hele døgnet. Ytre dekker 73 % av 
døgnet selv. På enkelte tider av døgnet er det liten bemanning i begge driftsenhetene, 
men gevinsten for Ytre Helgeland er likevel stor. Med denne ordningen klarer regionen å 
levere operative patruljer og beredskap på de tidene av døgnet hvor hendelser normalt 
skjer, og vi har også fått bedre kontroll på straffesaksbehandlingen. Vår største 
utfordring er likevel å stille patruljer tidsnok i ytterkantene av regionen. Vi har mange 
mennesker som er bosatt på øyene på Helgeland, og vi er avhengig av båtressurser for å 
komme oss ut dit. 
 
Alstahaug og Leirvik lensmannskontor har publikumsmottak hver dag i kontortid, og etter 
avtale på ettermiddag og kveld. Herøy og Dønna lensmannskontor og Lurøy og Træna 
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lensmannskontor har også åpent for publikum i kontortid, og tjenesten håndteres av 
politiutdannet personell på begge stedene. Bosettingsmønsteret i Ytre Helgeland gir noen 
utfordringer i forhold til tilgjengelighet og responstid. Befolkningen er ofte avhengig av bil 
og båt for å komme seg til lensmannskontorene, som er plassert i tre av regionens seks 
kommuner. Allikevel vil de fleste kunne nå lensmannskontorene i løpet av 45 min. Vi 
klarer også responstiden i de tettest befolkede områdene. For ca. 6000 innbyggere i 
øykommunene vil vi ha problemer med å klare responstidskravet utenom kontortid. 
 
Straffesaksarbeidet ledes av en politioverbetjent og straffesakskoordinator. De siste 
årene har det vært fokusert mye på politiarbeid på stedet, samt effektivisering i 
saksarbeidet. I tillegg har vi prioritert områder som familievold, seksuelle overgrep og 
narkotika. Etterforskningskapasiteten er økt, og det er opprettet en egen faggruppe 
innen narkotika og etterretning.  
 
Det er etablert gode samarbeidsordninger med kommunene, spesielt gjennom politiråd 
og SLT ordningen. SLT har spesielt gitt gode samarbeidsrutiner mellom Alstahaug 
kommune og Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor, for eksempel når det gjelder 
forebyggende arbeid mot unge i faresonen. Kommunen har opprettet full stilling som SLT 
koordinator. 
 
Behov og erfaringer med dagens organisering 
Dagens organisering fungerer etter forholdene bra, men bemanningssituasjonen er 
utfordrende. Vi har størst utfordring i forhold til vakt og beredskap. Her klarer vi ikke 
responstiden ved de to minste lensmannskontorene, på grunn av avstand ut til øyene og 
manglende båtressurs. Beredskapen er også veldig sårbar når Indre Helgeland har 
beredskapen for oss – og disse skal dekke beredskapen mellom trøndelagsgrensa og 
Korgfjellet og fra svenskegrensa til Træna fyr. Indre gjør en utmerket jobb for Ytre 
Helgeland ved at de tar beredskapen, men de har også egne saker og utfordringer. Med 
knappe ressurser blir det ikke tid til å prioritere patruljetjeneste i Ytre Helgeland.  
Resultatene viser at Ytre Helgeland er innenfor og på rett vei i forhold til 
straffesaksbehandlingen. Vi har klart å få ned restansene i regionen, og vi er mer robuste 
i forhold til kapasitet og saksmengde. Vi har etablert god kompetanse på de viktigste 
fagfeltene våre, men vi er sårbare innenfor områder hvor vi ser en negativ utvikling. 
Dette gjelder spesielt nettbasert kriminalitet og miljøkriminalitet. Saker som omhandler 
vold/familievold og seksuelle overgrep er ressurskrevende, og her er regionen sårbar ved 
sykdom, ferie og annet fravær.  
 
Det er et stort behov for båttjeneste i Ytre Helgeland og her er Sandnessjøen et naturlig 
midtpunkt med sin kommunikasjonsmessige plassering på kysten. 
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i de fleste tilfellene ved at tjenestemann på Vega har hentet patruljen fra Brønnøy 
/Sømna. Brønnøysund har bemannet skranke/ publikumsmottak og har åpent hver dag i 
kontortid. Sømna og Vega lensmannskontor har mer begrenset åpningstid, og stengt 
enkelte dager i uka 
 
Søndre Helgeland registrerte i 2015 totalt 429 straffesaker – det utgjør 9 % av den 
totale mengde straffesaker registrert i gamle Helgeland politidistrikt. Driftsenheten 
registrerte i samme periode 1380 politioppdrag, hvilket også utgjør 9 % av den totale 
mengde oppdrag på Helgeland.  
 

 
 
Driftsenheten har ingen straffesaksområder som skiller seg svært negativt ut. 
Narkotikamiljøene er små og oversiktlige, men vi ser en negativ utvikling - spesielt i 
Brønnøysund og på Vega. Det er trolig en del mørketall både opp mot narkotika, vold, 
miljø/fauna og trafikk. Ellers har driftsenheten hatt mange familievoldssaker og 
sedelighetssaker i forhold til størrelsen. Det er ingen asylmottak i driftsenheten nå, men 
en stadig økende bosetting. 
 
Driftsenheten har en egen straffesakskoordinator/etterforskningsleder som gjennomgår 
og ressurssetter alle saker som kommer inn til enheten. Gjennom denne ordningen har vi 
klart å få "pasientmodellen" til å fungere til tross for at mye av polititjenesten er basert 
på reservetjeneste. Det er også etablert tett oppfølging av etterforskningsleder i forhold 
til de saker som trenger mer grundig etterforskning. Alle politiansatte driver med 
etterforskning.  
 
Driftsenheten har en egen avdeling i Brønnøysund som håndterer forvaltning og sivil 
rettspleie. Avdelingen ledes av en kontorsjef og de håndterer pass, kjøresedler, våpen, 
utlegg, tvang, forliksråd, hovedstevnevitne, gjeldsordning mv.  
 
Driftsenhetsledelsen deltar i felles politiråd med Brønnøy og Vevelstad kommuner. Det er 
jevnlige samarbeidsmøter mellom politi og barnevern, og lensmannen i Brønnøy møter 
ofte i kommunens kriseledelse. Politiet sitter i Konfliktrådets koordineringsgruppe i 
forbindelse med ungdoms-oppfølging og ungdomsstraff. Driftsenhetsleder deltar i lokalt 
øvingsforum og drifter dette sammen med helse og brann. Dette har gitt gode relasjoner 
mellom etatene og et godt samarbeidsklima med alle etater det er naturlig å samarbeide 
med. 

Region Indre
30 %

Region Ytre
14 %

Region Nordre
47 %

Region Søndre
9 %

Anmeldte saker per region ‐ Helgeland 2015
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Behov og erfaringer med dagens organisering 
Dagens organisering fungerer samlet sett veldig bra. Utfordringen er vakt og beredskap, 
der transport ut til Vega og Vevelstad er et problem for å opprettholde 
responstidskravene. Dette gjelder spesielt i tidsrommet 22-07 når ferjetrafikken stopper. 
På Vega har lensmannen vært nødt til å rykke ut alene tross manglende IP-godkjenning 
for å løse tidskritiske oppdrag. Tilbakemeldinger tyder likevel på at publikum er fornøyd 
med det tilbudet de får i dag. De negative tilbakemeldingene vi får er utrykninger til 
Vega og Vevelstad samt for liten tilstedeværelse der. 
 
Den faktoren som gjør dagens organisering mest sårbar er bemanningen.  Med 9 
polititjenestemenn, responstidskrav og reservetjeneste 24/7 er vi svært sårbare, og 
oppgaver må prioriteres bort på grunn av manglende bemanning. Alt av møtevirksomhet 
og vedlikeholdstrening skjer i Mosjøen/ Drevja og det utgjør 5-6 timer reisetid som går 
ut over disponibelt personell til vakt og beredskap. Enheten har også vært nødt til å avgi 
instruktør til treningssamlingene. Ved pågripelser og innbringelser har ikke enheten 
tilfredsstillende arrestlokaler. På grunn av reservetjeneste er det dessuten en utfordring 
med bemanning av arrest i tidsrommet 1500- 0800. Dette innebærer at transport av 
arrestant til Mosjøen medfører en kjøretur på min. 5 timer.  
 
Driftsenheten er også sårbar i forhold til større hendelser der det er behov for flere 
ressurser enn vakthavende patrulje. Nærmeste bistandsenhet er Mosjøen som er 162 km 
unna og en må regne minst 2 timer for at bistand kan være på plass. 
 
Flere av polititjenestene er i dag sentralisert til Brønnøysund slik at publikum har blitt 
vant til at dette er et hovedsete for politiet på Søndre Helgeland. Kommunene er fortsatt 
ikke alt for langt unna og regionen oppleves som et felles lokalt politi. Politiet er dessuten 
ofte ute på tjenestestedene og gjennomfører ulike politioppgaver som gjeldsordning, 
avhør, trafikktjeneste, forebyggende arbeid mv. 
 

3.13 Øysamfunn og båttjeneste på Helgeland 
 
Nordland politidistrikt har mange øysamfunn langs kysten - spesielt på Helgeland – og 
flere av disse øyene har forholdsvis mange innbyggere. Vi har små lensmannskontor på 
flere av øyene, men kontorene preges av få ansatte og mangel på operativt personell. 
Dersom det oppstår en hendelse som krever politioperativ innsats, må de større 
driftsenhetene på fastlandet bistå med polititjeneste.  
 
Politiet er stort sett avhengig av båttransport for å komme seg ut til øyene, og de 
båtressursene vi har i Nordland politidistrikt har svært begrenset kapasitet og 
rekkevidde. Gamle Helgeland politidistrikt har i dag 3 politibåter stedsplassert i 
Brønnøysund, Sandnessjøen og Onøy. Båtene er små, gamle og lite funksjonelle - og 
heller ikke utstyrt på en slik måte at de kan brukes i vakt- og beredskapssammenheng 
24/7. Båtene er ikke dimensjonert eller innredet for å ivareta politiets behov ved 
utrykning, transport av innsatspersonell og utstyr, transport av pågrepne, eller å bruke 
båtene som kontorsted ved publikumskontakt. Den største begrensningen ligger nok 
likevel i at båtene er for små og dårlig utrustet til å takle "storhavet" på en sikker og 
forsvarlig måte gjennom alle årstider. 
 
Tre av lensmannskontorene på Helgeland har ikke annen fastlandsforbindelse enn ferge 
og hurtigbåt på dag/kveldstid. Det gjelder lensmannskontorene på Vega, Herøy og Dønna 
og Lurøy og Træna, med til sammen 6800 innbyggere. I tillegg kommer Nesnaøyene. 
 
Utenom fergetidene og på natten må politiet ha skyssbåt eller helikopter-transport for å 
frakte politimannskap til øysamfunnene for oppdrag som krever politiets bistand og 
tilstedeværelse. Det samme gjelder mer krevende oppdrag på dagtid, som for eksempel 
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innbringelser, pågripelser, ransaking mv, der de små kontorene ikke har egne ressurser 
til å håndtere slike oppdrag. Unntatt er Lurøy og Træna, som har eget operativt 
personell. 
 
De siste 10 årene har oppdrag på ettermiddag, kveld, natt og helg blitt løst av mannskap 
fra regionssentrene, men dette er en ressurskrevende ordning.  
Dersom de små lensmannskontorene skal settes i stand til å nå de målene som er satt i 
forhold til nærhet, tilgjengelighet og en styrket vakt- og beredskap, forutsetter det enten 
en styrking av mannskapet eller et mer "mobilt politi" som settes i stand til å håndtere 
de oppdragene som oppstår. 
 
Her kan to alternative løsninger til dagens situasjon tenkes: 
 

1. De små kontorene styrkes med politioperativt mannskap, slik at de evner å 
ivareta vakt- og beredskapen selv.  
 

2. De små kontorene blir samlokalisert med regionskontorene og inngår i vakt- og 
beredskapstjenesten som utføres fra dagens regionskontor. 

 
Alternativ 2 forutsetter imidlertid større nærhet, tilgjengelighet og mobilitet. En 
forutsetning vil være at Nordland politidistrikt går til anskaffelse av en ny politibåt, der 
båtens størrelse, innredning og tekniske utrustning er slik at båten kan brukes døgnet 
rundt gjennom hele året (kun begrenset av værforholdene noen dager i året). En 
politibåt bør i så fall plasseres i Sandnessjøen, som vil være et geografisk midtpunkt i et 
naturlig ansvarsområde med Vega i sør og Rødøy i nord. 
 
Uavhengig av om arbeidsgruppens forslag blir fulgt eller ikke, så må vi forvente en ny 
tjenestestedstruktur i løpet av 2017. Det kan bli en realitet at de fleste små 
lensmannskontorene i gamle Helgeland politidistrikt blir samlokalisert med dagens 
regionkontor i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Vi må forvente kamp 
fra lokalsamfunn som ønsker å beholde sine lensmannskontor, og det er viktig å være 
tydelig på hva politiet kan tilby av tilgjengelighet og nærhet i evt. erstatning for stedlig 
lensmann.  
 
Arbeidsgruppen har sett på muligheten for å kunne sikre politiets oppgaveløsning og 
nærhet til øysamfunnene med en egnet politibåt, og hvorvidt dette kan være et bedre 
tilbud til øysamfunnene enn hva som er situasjonen i dag. Forutsetningen for å lykkes 
med en slik ordning må være en politibåt av en viss størrelse og båtkyndig mannskap, 
samt at båten er tilgjengelig 24/7 i beredskapssammenheng. I tillegg kommer den 
ordinære daglig/ukentlige bruken av båten for å ivareta politiets rolle og arbeidsoppgaver 
i øysamfunnet. Båten må kunne brukes som:  

 mobilt kontor for Vega, Herøy, Dønna, Lurøy, Træna og evt. Rødøy  
 transport av vakt-, beredskaps- og innsatspersonell og deres utrustning  
 forebyggende arbeidsoppgaver 

 
Egnet båt i en slik sammenheng kan være en Targa på 35 til 40 fot eller en lignende B-
klassifisert båttype. Båten må kunne brukes som "lensmannskontor på kjøl", mobilt for 
politiet og som et tilbud for drøyt 8000 fastboende i våre øysamfunn på Helgeland. Her 
kan det også nevnes at innbyggerantallet i Herøy og Dønna blir nesten fordoblet i 
sommerhalvåret av tilreisende til egne hytte- og fritidseiendommer. Øvrige øykommuner 
opplever tilsvarende. 
 
Etter arbeidsgruppens vurdering vil en slik politibåt kunne være et godt alternativ til 
dagens små lensmannskontor. Alternativt kan politibåten være et viktig supplement til 
disse kontorene. Politiet vil med en politibåt kunne øke den forebyggende aktiviteten på 
øyene og møte øyfolket der de bor, vi blir mer synlige til alle døgnets tider og vi kan 
raskere respondere for å ivareta liv, legeme, helbred. 
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Den store utfordringen vil imidlertid være investering i ny og funksjonell politibåt på 
Helgeland. Interne kostnadsberegninger tilsier at politidistriktet i overskuelig fremtid ikke 
vil ha økonomi til å foreta en slik investering – selv om de stedlige lensmannskontorene 
samtidig legges ned. Utregninger tilsier likevel at selve driften av en politibåttjeneste på 
Helgeland kan være lønnsom under forutsetning av at man samtidig avvikler drift ved de 
fire nevnte lensmannskontorene.  
 
Arbeidsgruppen finner det vanskelig å kunne anbefale politibåt på Helgeland så lenge det 
ikke er avklart finansiering for en slik polititjeneste. Vi er likevel ikke i tvil om at det 
beredskapsmessig vil være en styrke for Nordland politidistrikt – spesielt for Ytre 
Helgeland – å etablere en politibåttjeneste som beskrevet. Det anbefales derfor at 
politidistriktet jobber videre med dette. 
 
 

4 Vurdering av alternativer 

4.1 Overordnet organisasjonsmodell 
Justisministeren har besluttet overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Nordland betyr det at det skal etableres følgende funksjonelle driftsenheter:  

 Felles enhet for operativ tjeneste 
 Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie 
 Felles enhet for påtale 
 Felles enhet for etterretning, forebyggende og etterforskning 
 PST 

 
Det skal videre etableres følgende stabsfunksjoner: 

 Stab for virksomhetsstyring 
 Stab for HR og HMS 
 Stab for kommunikasjon 

Politidistriktene bestemmer selv antall og inndeling i geografiske driftsenheter. 
Endringene i tjenesteenheter og tjenestesteder og alternative tjenestestedsstrukturer vil 
handle om hvordan GDE`ene bygges opp.  
                                          
 
 
4 Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 17.02.2016: Overordnet organisasjonsmodell i politidistriktene - 
Beslutning 
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Geografiske og funksjonelle driftsenheter ligger på samme organisatoriske nivå (nivå 2). 
Hoveddelen av politiarbeidet utøves i de geografiske driftsenhetene. De funksjonelle 
driftsenhetene skal bygges opp for å støtte de geografiske driftsenhetene med 
rådgivning, kapasitetsforsterkning og spesialistkompetanse, og skal håndtere bestemte 
oppgaver, sakstyper eller fagområder som uttrykkelig ligger til de funksjonelle 
driftsenhetene. 
 
I Nordland politidistrikt iverksettes de funksjonelle driftsenhetene og lederstøttestabene 
fra 1. mai 2017. Den nye operasjonssentralen i Bodø overtar ansvaret for hele Nordland 
31. mai 2017, og de gamle operasjonssentralene i Harstad, Mosjøen og Bodø avvikles fra 
samme tidspunkt.  
 

4.2 Alternative tjenestestedsstrukturer og vurdering av de 
mest aktuelle. 

 
Det foreligger sentrale krav og føringer for endring av tjenestestedsstruktur, bl.a:  

 Responstid (Se pkt. 2.5 for utfyllende info) 
 Maks 45 min kjøretid til nærmeste tjenestested for 90 % av innbyggerne 
 Alle kommuner skal ha politikontakt 
 Politiråd skal søkes etablert i alle kommuner 
 Politi og kommune skal utvikle forpliktende handlingsplaner for forebyggende 

tjeneste 
 I Politianalysen legges det opp til nesten en halvering av antall tjenestested 

 
Arbeidsgruppa har gått gjennom dagens situasjon og alle de innspill som er kommet inn 
gjennom workshops fra dagens regioner, faggrupper, kommuner og enkeltpersoner. 
Mange har kommentert både fordeler og ulemper med dagens løsning og hvordan man 
ser for seg en best mulig struktur i "nye" Nordland politidistrikt. Arbeidsgruppa har sett 
på alle innspill og sammenholdt disse med de overordnede mål og tiltak i 
Nærpolitireformen. På denne bakgrunn foreslås det endringer i antall tjenestesteder og 
tjenesteenheter.  
 
Arbeidsgruppa har hatt en meget stor mengde saksmateriale tilgjengelig, og har forsøkt 
å holde en "rød tråd" gjennom arbeidet når de ulike alternativer har vært vurdert. Det 
har vært viktig å etablere like polititjenester for publikum i hele distriktet, og i 
vurderingene er det blant annet lagt vekt på: 
 

• Befolkningstetthet og befolkningstyngdepunkt 
• Geografi, infrastruktur, øysamfunn 
• Forsvarlig avstand mellom tjenestestedene (mulighet for ressursstøtte) 
• Antall politioppdrag og kriminalitet 
• Vakt og beredskapstjeneste 

• Herunder etablerte vaktsamarbeid 
• Publikumsekspedisjon 
• Etterforskning  
• Forebygging og samarbeid med andre 
• Ivaretakelse av sivil rettspleie, forvaltning og andre polititjenester  

 
Forslag til antall tjenestesteder og tjenesteenheter er listet opp for hver av dagens 
regioner slik at oppbyggingen blir lik presentasjonen av dagens situasjon i kapittel 3. 
Forslagene tar først for seg det/de mest aktuelle alternativene og vurderer disse kort. 
Deretter har arbeidsgruppen vurdert hvordan tjenesteenheten og vaktområdet bør være 
organisert og hvor tjenesteenhetsleder bør stedsplasseres. Sammen med det mest 
aktuelle alternativet følger en risiko- og sårbarhetsvurdering. Dette er en ugradert 
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Bodø. Svolvær har siden 2010 vært utpekt som driftsenhetssted i Lofoten, og regionleder 
har hele tiden vært stedsplassert i Svolvær. Videre har fellesfunksjoner som 
straffesakskoordinator, kriminaltekniker, hundefører og UP over mange år hatt sitt 
utgangspunkt i Svolvær. Disse fellesressursene gjør det lettere å yte bistand, også mot 
Vesterålen. Tjenestestyringen i regionen utføres likeledes fra Svolvær i dag. I tillegg kan 
nevnes at Lofoten tingrett er stedsplassert i Svolvær og Svolvær politistasjon har en 
etablert påtaleseksjon med påtalejurister og kontorstøtte.  
 

4.3.4 Risiko og sårbarhetsvurdering – tjenesteenhet Lofoten 
 
Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap ivaretas i dag fra Leknes og Svolvær. Ny organisering vurderes ikke å 
påvirke responstid eller tilgjengelighet i forhold til dagens organisering. 
 
Forebygging 
Opprettelse av politikontakt i hver kommune vil gi et bedre samarbeid både med 
kommunene og andre eksterne aktører som det er naturlig å samarbeide med. En 
politikontakt kan i større grad drive målrettet forebygging sammen med kommunene og 
andre, og et tettere samarbeid vil bidra til at riktige tiltak blir satt inn på rett sted til rett 
tid. Politikontakten skal ihht intensjonen styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet 
med kommunene gjennom ukentlig dialog og kontakt. Dette sammen med utvikling av 
politiråd vil gi ett utvidet fokus på det tverretatlige forebyggende arbeidet. Effektivisering 
av politiets tjenestestruktur skal gi politiet økt kapasitet, slik at den rollen politiet har 
som forebygger gjennom tilstedeværelse, oppdagelsesrisiko og premissleverandør for 
konsekvens vil bli styrket. Totalt sett er vurderingen at politiets rolle innen forebygging 
av kriminalitet vil bli styrket. 
 
Etterforsking  
Etterforskning er i dag en regionoppgave uten særlige muligheter til å få bistand fra 
større fagmiljø. Med organisering i tjenesteenheter, geografiske driftsenheter, og en 
funksjonell enhet for blant annet etterforskning, vil enheten få større fagmiljø å støtte 
seg på. Spesialisering og større fagmiljø vil også bidra til at intern læring og dialog i 
vanskelige saker bedres. 
 
I nærpolitireformen er etterforskningsløftet og politiarbeid på stedet sentrale begreper. 
Gjennom etterforskningsløftet skal kompetansen økes i politidistriktet, og det skal 
etableres systemer slik at alle saker går gjennom en lik håndtering og vurdering 
uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom politiarbeid på stedet skal 
patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid ute der hendelsen skjer. 
Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, samt raskere 
saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske løsninger og økt 
kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte endringer vil 
etterforskingen i Lofoten være styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. 
Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen og 
erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer. Det samme gjelder 
utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold 
Da en ikke gjør noe med tjenestestedstrukturen i Lofoten i forhold til dagens organisering 
vil en ikke oppnå økonomisk gevinst innenfor EBA.  En sammenslåing vil heller ikke gi 
personellmessig gevinst i nevneverdig grad.  
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4.4.4 Risiko og sårbarhetsvurdering – tjenesteenhet Vesterålen 
 
Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap ivaretas i dag av en samlet styrke mannskaper fra Sortland 
lensmannskontor. Beredskapen er ivaretatt hele døgnet og dekker Vesterålen foruten 
Andøy lensmannskontor. Andøy lensmannskontor dekker deler av beredskapen selv, men 
understøttes av patruljen på Sortland. Ny organisering vurderes i forhold til forslaget ikke 
å påvirke responstid eller tilgjengelighet i forhold til dagens organisering. 
 
Forebygging 
Opprettelse av politikontakt i hver kommune vil gi et bedre samarbeid både med 
kommunene og andre eksterne aktører som det er naturlig å samarbeide med. En 
politikontakt kan i større grad drive målrettet forebygging sammen med kommunene og 
andre, og et tettere samarbeid vil bidra til at riktige tiltak blir satt inn på rett sted til rett 
tid. Politikontakten skal ihht intensjonen styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet 
med kommunene gjennom ukentlig dialog og kontakt. Dette sammen med utvikling av 
politiråd vil gi ett utvidet fokus på det tverretatlige forebyggende arbeidet. Effektivisering 
av politiets tjenestestruktur skal gi politiet økt kapasitet, slik at den rollen politiet har 
som forebygger gjennom tilstedeværelse, oppdagelsesrisiko og premissleverandør for 
konsekvens, vil bli styrket. Totalt sett er vurderingen at politiets rolle innen forebygging 
av kriminalitet vil bli styrket. 
 
Etterforsking  
Etterforskning er i dag en regionoppgave uten særlige muligheter til å få bistand fra 
større fagmiljø. Med organisering i tjenesteenheter, geografiske driftsenheter, og en 
funksjonell enhet for blant annet etterforskning, vil enheten få større fagmiljø å støtte 
seg på. Spesialisering og større fagmiljø vil også bidra til at intern læring og dialog i 
vanskelige saker bedres. 
 
I nærpolitireformen er etterforskningsløftet og politiarbeid på stedet sentrale begreper. 
Gjennom etterforskningsløftet skal kompetansen økes i politidistriktet, og det skal 
etableres systemer slik at alle saker går gjennom en lik håndtering og vurdering 
uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom politiarbeid på stedet skal 
patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid ute der hendelsen skjer. 
Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, samt raskere 
saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske løsninger og økt 
kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte endringer vil 
etterforskingen i Vesterålen bli styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. 
Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen, og 
erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer. Det samme gjelder 
utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold 
Ny organisering vil gi en økonomisk gevinst når det gjelder sparte EBA utgifter (husleie, 
strøm mv).  En sammenslåing vil derimot ikke gi noen personellmessig gevinst i 
nevneverdig grad. En kan forvente en besparelse i antall kjøretøy i tjenesteenheten. 
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4.5.4 Risiko og sårbarhetsvurdering – tjenesteenhet Ofoten 
 
Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap i regionen ivaretas allerede i dag fra Narvik politistasjon. 
Vaktregionen opprettholdes i all hovedsak i samme geografiske størrelse, med unntak av 
Tysfjord vestside. Ansvaret for vestsiden av Tysfjorden foreslås overført til tjenesteenhet 
Indre Salten og nytt lensmannskontor på Innhavet. Ny organisering vurderes i forhold til 
forslaget ikke å påvirke responstid eller tilgjengelighet negativt i forhold til dagens 
organisering. Når det gjelder Tysfjord vestside vil innbyggerne oppleve en forsterket 
beredskap.   
 
Forebygging 
Opprettelse av politikontakt i hver kommune vil gi et bedre samarbeid både med 
kommunene og andre eksterne aktører som det er naturlig å samarbeide med. En 
politikontakt kan i større grad drive målrettet forebygging sammen med kommunene og 
andre, og et tettere samarbeid vil bidra til at riktige tiltak blir satt inn på rett sted til rett 
tid. Politikontakten skal ihht intensjonen styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet 
med kommunene gjennom ukentlig dialog og kontakt. Dette sammen med utvikling av 
politiråd vil gi ett utvidet fokus på det tverretatlige forebyggende arbeidet. Effektivisering 
av politiets tjenestestruktur skal gi politiet økt kapasitet, slik at den rollen politiet har 
som forebygger gjennom tilstedeværelse, oppdagelsesrisiko og premissleverandør for 
konsekvens, vil bli styrket. Totalt sett er vurderingen at politiets rolle innen forebygging 
av kriminalitet blir styrket. 
 
Etterforsking  
Etterforskning er i dag en regionoppgave uten særlige muligheter til å få bistand fra 
større fagmiljø. Med organisering i tjenesteenheter, geografiske driftsenheter, og en 
funksjonell enhet for blant annet etterforskning, vil enheten få større fagmiljø å støtte 
seg på. Spesialisering og større fagmiljø vil også bidra til at intern læring og dialog i 
vanskelige saker bedres. 
 
I nærpolitireformen er etterforskningsløftet og politiarbeid på stedet sentrale begreper. 
Gjennom etterforskningsløftet skal kompetansen økes i politidistriktet, og det skal 
etableres systemer slik at alle saker går gjennom en lik håndtering og vurdering 
uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom politiarbeid på stedet skal 
patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid ute der hendelsen skjer. 
Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, samt raskere 
saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske løsninger og økt 
kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte endringer vil 
etterforskingen i Ofoten bli styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. 
Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen, og 
erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer. Det samme gjelder 
utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold 
Ny organisering vil gi en økonomisk gevinst i forhold til sparte EBA utgifter. En 
sammenslåing vil derimot ikke gi en personellmessig gevinst i nevneverdig grad.  
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4.6 Region Indre Salten 

4.6.1 Alternativ organisering 
Arbeidsgruppen har vurdert tre alternative organisasjonsstrukturer i Indre Salten: 
 

1. Saltdal og Beiarn lensmannskontor slås sammen med Fauske og Sørfold 
lensmannskontor på Fauske. Lensmannskontorene i Hamarøy, Steigen og halve 
Tysfjord (Tysfjord vest med Drag og omegn) slås sammen til et felles kontor 
plassert på Innhavet i Hamarøy kommune. 
 

2. Lensmannskontorene i Saltdal og Beiarn, Fauske og Sørfold, Hamarøy og Steigen 
slås sammen til ett kontor på Fauske. Tysfjord slås sammen med Narvik 
politistasjon. 
 

3. Saltdal og Beiarn lensmannskontor slås sammen med Fauske og Sørfold 
lensmannskontor på Fauske. En eller begge av lensmannskontorene i Hamarøy og 
Steigen består og Tysfjord slås sammen med Narvik politistasjon. 

 

4.6.2 Vurdering av det/de mest aktuelle alternativene. 
Av de nevnte alternativene fremstår alternativ 1 som det mest aktuelle. Dette 
underbygges av de tilbakemeldinger arbeidsgruppen har fått fra ansatte og kommuner 
og erfaringer med hvordan tjenesten - inkludert vakt og beredskap - har fungert frem til i 
dag. Forslaget innebærer at Tysfjord kommune deles mellom to tjenesteenheter, men 
dette er mulig innenfor et politidistrikt. Her finner man lokale løsninger hva gjelder 
politikontakt, deltakelse i politiråd og evt. sivil rettspleie. 
 
Alternativ 2 ansees lite hensiktsmessig når en tar hensyn til avstanden fra Fauske til 
innbyggerne i Hamarøy og Steigen. Responstidkravet vil ikke være mulig å oppfylle, 
heller ikke kravet om at innbyggerne skal nå et tjenestested innenfor 45 minutter. Når 
det gjelder alternativ 3 er de aktuelle tjenestestedene vurdert som små tjenestesteder 
uten mulighet til å utøve tilfredsstillende vakt og beredskapstjeneste på egen hånd. Det 
er allerede i dag etablert et vaktsamarbeid i regionen, og sammenslåing vil gi mer 
politikraft. Det er dessuten en utfordring for innbyggerne på Tysfjord vestside å få 
bistand fra politiet hvis dette skal betjenes fra Narvik (lang reiseavstand og ferge). Pr 
tiden er det etablert en midlertidig avtale mellom Hamarøy lensmannskontor og Narvik 
politistasjon (Narvik) der Hamarøy dekker Tysfjord vestside. 
 
Når arbeidsgruppen mener at alternativ 1 er det mest aktuelle alternativet, er det blant 
annet tatt hensyn til befolkningstetthet, avstander og infrastruktur. Avstanden fra både 
Narvik og Fauske er for lang til at de aktuelle kommunene kan betjenes derfra. Lager 
man et nytt tjenestested på Innhavet vil dette kunne dekke både Hamarøy, Steigen og 
Tysfjord vestside. Innbyggerne i kommunene rundt dette tjenestestedet vil ha en 
akseptabel reiseavstand inn til Innhavet, og en vil kunne bemanne kontoret slik at vakt 
og beredskap dekkes på en betryggende måte. 
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stedet sentrale begreper. Gjennom etterforskningsløftet skal kompetansen økes i 
politidistriktet, og det skal etableres systemer slik at alle saker går gjennom en lik 
håndtering og vurdering uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom 
politiarbeid på stedet skal patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid 
ute der hendelsen skjer. Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, 
samt raskere saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske 
løsninger og økt kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte 
endringer vil etterforskingen i Indre Salten bli styrket, spesielt i Nord Salten. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. 
Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen, og 
erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer. Det samme gjelder 
utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold 
Ny organisering på Fauske vil gi økonomisk gevinst ved at husleien i Saltdal og Beiarn 
bortfaller. Det er vanskelig å si om ny organisering på Innhavet vil gi en gevinst i sparte 
EBA utgifter da en ikke vet hva husleien i nytt bygg på Innhavet vil koste.  En 
sammenslåing vil sannsynligvis ikke gi noen personellmessig gevinst for enheten.  
 
 

4.7 Region Sentrum Salten 

4.7.1 Alternativ organisering 
Arbeidsgruppen har vurdert 2 alternative organisasjonsstrukturer i Sentrum Salten. 
 

1. Bodø politistasjon opprettholdes med egne tjenestesteder på øyene Værøy og 
Røst. 
   

2. Bodø Politistasjon opprettholdes. Værøy og Røst lensmannskontor avvikles og 
betjenes fra Bodø ved behov. 

 

4.7.2 Vurdering av det/de mest aktuelle alternativene 
Av de nevnte alternativene fremstår alternativ 1 som det mest aktuelle. Dette 
underbygges av tilbakemeldinger fra kommunene Værøy og Røst og de utfordringer som 
ligger i infrastruktur og reiseavstand mellom Bodø og Værøy og Røst . Samarbeidet 
mellom Bodø politistasjon og Værøy og Røst lensmannskontor har over tid vært godt og 
det er funnet gode løsninger for håndtering av vakt og beredskap, forebyggende 
tjeneste, etterforsking og sivile oppgaver.  
 
Alternativ 2 ansees lite hensiktsmessig når man ser på avstanden og reisemulighetene 
mellom Værøy og Røst og Bodø. Hverken på Værøy eller Røst vil man kunne oppfylle 
kravet om at innbyggerne skal nå et tjenestested innenfor 45 minutter. Selv om disse 
tjenestestedene vil være små med et minimalt antall ansatte, vil man likevel oppfylle 
minstekravet for et tjenestested med dagens ordning.  
 
Når arbeidsgruppen mener at alternativ 1 er det mest aktuelle, er det blant annet tatt 
hensyn til de spesielle behovene som øysamfunnene har i forhold til avstand og 
infrastruktur. Responstiden ved hjelp av helikopter kan oppfylles ved pri 1 oppdrag, og 
innbyggerne i kommunene vil ha en akseptabel reiseavstand til nærmeste 
lensmannskontor.  
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patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid ute der hendelsen skjer. 
Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, samt raskere 
saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske løsninger og økt 
kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte endringer vil 
etterforskingen i Sentrum Salten bli styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at lensmannskontorene på Værøy og Røst 
videreføres slik som i dag. Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil 
dessuten styrke kunnskapen, og erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale 
utfordringer. Det samme gjelder utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold 
Da en ikke gjør noe med tjenestestedstrukturen i Region Sentrum Salten i forhold til 
dagens etablering vil en ikke oppnå noen økonomisk gevinst innenfor EBA. En felles 
tjenesteenhet vil heller ikke gi personellmessig gevinst i nevneverdig grad.  
 
 

4.8 Region Ytre Salten 

4.8.1 Alternativ organisering 
Arbeidsgruppen har vurdert to alternative organisasjonsstrukturer i Region Ytre Salten: 
 

1. Lensmannskontorene Gildeskål, Meløy og Rødøy slås sammen til et 
lensmannskontor stedsplassert på Ørnes. I forslaget ligger også en deling av 
polititjenesten i Rødøy kommune ved Sørfjorden. Området fra og med Sørfjorden 
og sørover inkludert området Kilboghavn betjenes av tjenesteenhet Nordre 
Helgeland (Mo i Rana) 
 

2. Lensmannskontorene Gildeskål, Meløy og Rødøy består som i dag. 
 

4.8.2 Vurdering av det/de mest aktuelle alternativene. 
Av de nevnte alternativene fremstår alternativ 1 som det mest aktuelle. Dette 
underbygges av de tilbakemeldinger arbeidsgruppen har fått fra ansatte og kommuner, 
samt erfaringer med hvordan tjenesten - inkludert vakt og beredskap - fungerer i dag.  
Forslaget innebærer at Rødøy kommune deles mellom to tjenesteenheter, men dette er 
mulig innenfor et politidistrikt. Her finner man lokale løsninger hva gjelder politikontakt, 
deltakelse i politiråd og evt. sivil rettspleie. 
 
Alternativ 2 anses lite hensiktsmessig da man i praksis har gått bort fra en slik 
organisering for flere år siden fordi den ikke fungerte tilfredsstillende. Både operative 
mannskaper og sivile møter i dag på et felles tjenestested på Ørnes, noe som har fungert 
fint siden 2013 og har gitt en bedre polititjeneste for hele regionen. 
 
Når arbeidsgruppen mener at alternativ 1 er det mest aktuelle, er det også tatt hensyn til 
befolkningstetthet, avstander og hvordan tjenesten har fungert i perioden hvor de 
ansatte har hatt oppmøte på Ørnes. Avstanden til Bodø og Fauske er for lang til at man 
kan ha utstrakt vaktsamarbeid mellom disse enhetene, og da er vi nødt til å samle 
tjenestemennene for å få en forsvarlig vakt og beredskapstjeneste. Sammenslåing gir 
politikraft, og faglig og sosialt sett anses det heller ikke hensiktsmessig å ha flere små 
tjenestested med et fåtall ansatte. Innbyggerne i kommunene rundt Ørnes vil ha en 
akseptabel reiseavstand inn til Meløy lensmannskontor, og en vil kunne bemanne 
kontoret slik at vakt og beredskap dekkes på en god måte for alle kommunene i 
regionen. 
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uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom politiarbeid på stedet skal 
patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid ute der hendelsen skjer. 
Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, samt raskere 
saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske løsninger og økt 
kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte endringer vil 
etterforskingen i Ytre Salten bli styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. 
Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen, og 
erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer. Det samme gjelder 
utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold 
Ny organisering vil muligens gi en gevinst ved bortfall av husleie i Gildeskål og på Rødøy, 
men samtidig må det tas høyde for leie av nye politilokaler på Ørnes. En sammenslåing 
vil ikke gi personellmessig gevinst i nevneverdig grad.  
 
 

4.9 Region Nordre Helgeland 

4.9.1 Alternativ organisering 
Arbeidsgruppen har vurdert tre alternative organisasjonsstrukturer i Nordre Helgeland: 
 

1. Mo i Rana politistasjon og Hemnes lensmannskontor slås sammen. Nesna 
lensmannskontor opprettholdes og Lurøy og Træna lensmannskontor flyttes 
organisatorisk fra Ytre Helgeland til Nordre Helgeland. Deler av Rødøy kommune 
(fra Sørfjorden) slås sammen med Mo i Rana politistasjon. 
 

2. Mo i Rana politistasjon, Hemnes lensmannskontor og Nesna lensmannskontor slås 
sammen.  Lurøy og Træna lensmannskontor flyttes organisatorisk fra Ytre 
Helgeland til Nordre Helgeland og deler av Rødøy (fra Sørfjorden) slås sammen 
med Mo i Rana politistasjon. 
 

3. Mo i Rana politistasjon, Nesna lensmannskontor og Hemnes lensmannskontor 
opprettholdes, men Hemnes lensmannskontor flyttes til Korgen. Lurøy og Træna 
lensmannskontor flyttes organisatorisk fra Ytre Helgeland til Nordre Helgeland og 
deler av Rødøy (fra Sørfjorden) slås sammen med Mo i Rana politistasjon. 
 

4.9.2 Vurdering av det/de mest aktuelle alternativene. 
Arbeidsgruppen har kommet frem til at alternativ 1 er det mest aktuelle alternativet for 
organisering i Nordre Helgeland, dvs. at Hemnes lensmannskontor og deler av Rødøy 
kommune (fra Sørfjorden) slås sammen med Mo i Rana politistasjon. Videre at Lurøy og 
Træna lensmannskontor inngår inn i denne tjenesteenheten. Nordre Helgeland blir da en 
tjenesteenhet bestående av Mo i Rana politistasjon, Nesna lensmannskontor, samt Lurøy 
og Træna lensmannskontor. En slik organisering fremstår som det mest aktuelle 
alternativet for å oppfylle målene i nærpolitireformen.  
 
Arbeidsgruppen har mottatt flere innspill på at Hemnes lensmannskontor - på grunn av 
befolkningstetthet, avstand, politioppdrag, kriminalitetsbilde mv - burde vært videreført 
og flyttet til Korgen. Korgen ligger omtrent "midt i mellom" Mo i Rana og Mosjøen, og 
med ny E6 vil utrykningstiden fra et av de to stedene være akseptabel (ca 40 min). Når 
arbeidsgruppen foreslår å opprettholde lensmannskontorene på Lurøy og Træna samt 
Nesna er det fordi målene i politireformen ellers vanskelig kan oppfylles. En foreslår 
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Det bør derfor sees på alternativer for anskaffelse av båt eller inngåelse av avtaler med 
aktuelle aktører som kan foreta transport av mannskaper og utstyr. 
 
Ved sammenslåing av Hemnes lensmannskontor og Mo i Rana politistasjon kan det 
tenkes noe lengre responstid på dagtid ved akutte hendelser. Samtidig er det slik i dag at 
politipersonell fra Hemnes utfører polititjeneste tilknyttet Mo i Rana politistasjon og tidvis 
ikke befinner seg på lensmannskontoret. Korgen tettsted ligger uansett midt mellom Mo i 
Rana og Mosjøen slik at utrykning kan foretas av patrulje som er nærmest enten denne 
kommer fra Mo i Rana eller Mosjøen. Således anses kravene til responstid innfridd.   
 
Forebygging 
Slik organiseringen er i dag utføres forebyggende tjeneste av politipersonell på 
lensmannskontorene med bistand fra Mo i Rana politistasjon, bl.a. ved besøk i skoler.  
Innenfor forebyggende tjeneste er det et forbedringspotensiale slik vi er organisert i dag. 
Dette begrunnes med at det er for få dedikerte medarbeidere som arbeider systematisk 
og strategisk innenfor forebyggende arbeid. En nærpolitimodell - der hvert vaktlag har et 
særskilt ansvar for sitt nærområde - er introdusert, men kan ikke sies å være 
tilstrekkelig implementert. Dette begrunnes i at den operative styrken ofte blir avbrutt i 
sitt arbeid for å utføre akutte gjøremål med høyere prioritet. Det vil i framtiden bli 
opprettet en politikontakt i hver kommune. Politikontakten er tjenesteenhetsleders 
kontaktledd mellom kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende 
virksomhet.  Denne skal også ha kontakt med næringslivet og andre aktuelle aktører for 
eksempel lag og foreninger.  Politikontakten skal gi råd og sørge for at 
kriminalitetsforebyggende tiltak blir fulgt opp. Denne vil være tilstede i kommunen en, 
eller flere dager i uken. Der politiet er integrert i lokalmiljøet, ved at de er bosatt og 
deltar i fritidsaktiviteter, kan dette ha betydning for å ha en bedre oversikt og kjennskap 
til lokalmiljøet. For å nå målene i reformene med større synlighet er det av betydning at 
også mindre befolkede områder blir avpatruljert av synlig politi. Ved å ha tilstrekkelig 
uniformert personell vil det være realistisk å nå dette målet i større grad enn tidligere.  
Det er også grunn til å anta at politiarbeid på stedet vil medføre at politiet i større grad 
sluttfører de polisiære gjøremål der de inntreffer, og at også dette kan medføre en økt 
tilstedeværelse av politiet.  
 
Etterforsking  
Slik organiseringen er i dag har Nordre Helgeland felles straffesaksportefølje og 
samarbeider tett om etterforskning. Nordre Helgeland bistår også andre deler av 
Helgeland med bl.a. kriminalteknisk team. Hemnes lensmannskontor behandler de fleste 
straffesaker selv, men de komplekse sakene overføres til Mo i Rana politistasjon. Leder 
for etterforskning er straffesakskoordinator i Nordre Helgeland. Konsekvensen av å slå 
sammen tjenestestedene er at samtlige straffesaker overføres fra Hemnes 
lensmannskontor til etterforskningsavdelingen ved Mo i Rana politistasjon. Komplekse 
saker fra Lurøy og Træna vil også kunne overføres til Mo i Rana.  Det er sannsynlig at 
dette kan medføre en merbelastning på nevnte avdeling, også i forhold til at personell fra 
avdelingen bistår andre deler av Helgeland. Samtidig vil sakene i større grad bli 
behandlet av kvalifisert personell som har god kompetanse på flere områder. Det er også 
grunn til å tro at politiarbeid på stedet vil medføre at flere saker blir ferdigbehandlet på 
et tidlig tidspunkt og at det derfor vil bli færre saker som overføres til 
etterforskningsavdelingen. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte 
endringer vil etterforskingen i Nordre Helgeland være styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Slik Nordre Helgeland er organisert i dag, bor politiet som er tilknyttet Hemnes 
lensmannskontor også andre steder i regionen. Det kan ha en negativ konsekvens at 
politiet ikke bor i lokalmiljøet fordi de da ikke klarer å ha en tett kontakt opp mot sitt 
nærmiljø og således får en dårligere oversikt over kriminaliteten. På den andre siden har 
en ingen garanti for at det i framtiden vil være bosatt politi i nærheten av et 
tjenestested. Dette kan endre seg både i form av tilflytning og fraflytning av politi. Det er 
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4.10.4 Risiko og sårbarhetsvurdering – Indre Helgeland 
 
Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap ivaretas i dag fra Mosjøen politistasjon, også for Grane og Hattfjelldal 
lensmannskontor. Ytre Helgeland håndterer selv vakt og beredskap i kontortid og ca  
50 % av døgnet utenfor kontortid. Resten av døgnet håndteres vakt og beredskap fra 
Mosjøen politistasjon. Ny organisering vurderes i forhold til forslaget ikke å påvirke 
responstid eller tilgjengelighet negativt i forhold til dagens organisering. Vaktregionen 
opprettholdes i all hovedsak i samme geografiske område, med unntak av Lurøy og 
Træna som anbefales ivaretatt fra Nordre Helgeland, og beredskapen betjenes fra de 
samme stedene. 
 
Forebygging 
Opprettelse av politikontakt i hver kommune vil gi et bedre samarbeid både med 
kommunene og andre eksterne aktører som det er naturlig å samarbeide med. En 
politikontakt kan i større grad drive målrettet forebygging sammen med kommunene og 
andre, og et tettere samarbeid vil bidra til at riktige tiltak blir satt inn på rett sted til rett 
tid. Politikontakten skal ihht intensjonen styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet 
med kommunene gjennom ukentlig dialog og kontakt. Dette sammen med utvikling av 
politiråd vil gi ett utvidet fokus på det tverretatlige forebyggende arbeidet. Effektivisering 
av politiets tjenestestruktur skal gi politiet økt kapasitet, slik at den rollen politiet har 
som forebygger gjennom tilstedeværelse, oppdagelsesrisiko og premissleverandør for 
konsekvens, vil bli styrket. Totalt sett er vurderingen at politiets rolle innen forebygging 
av kriminalitet vil bli styrket. 
 
Etterforsking  
Etterforskning håndteres i dag fra Mosjøen politistasjon som har etterforsknings-
ressurser og noe fagmiljø. Med organisering i tjenesteenheter, geografiske driftsenheter, 
og en funksjonell enhet for blant annet etterforskning, vil enheten også få større fagmiljø 
å støtte seg på. Spesialisering og større fagmiljø vil også bidra til at intern læring og 
dialog i vanskelige saker bedres. 
 
I nærpolitireformen er etterforskningsløftet og politiarbeid på stedet sentrale begreper. 
Gjennom etterforskningsløftet skal kompetansen økes i politidistriktet, og det skal 
etableres systemer slik at alle saker går gjennom en lik håndtering og vurdering 
uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom politiarbeid på stedet skal 
patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid ute der hendelsen skjer. 
Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, samt raskere 
saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske løsninger og økt 
kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte endringer vil 
etterforskingen i Indre Helgeland bli styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes gjennom at mye av de samme mannskapene videreføres 
i patruljen som er der i dag. Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil 
styrke denne erfaringsdelingen og kunne gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer, 
det samme vil utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold   
Da en ikke gjør noen omfattende endringer i tjenestestedstrukturen i regionen vil en ikke 
oppnå noen større økonomisk gevinst innenfor EBA. Noe gevinst kan påregnes i form av 
reduserte husleieutgifter, strøm mv i Grane og Hattfjelldal. En sammenslåing vil ikke gi 
personellmessig gevinst i nevneverdig grad, idet personellet allerede går på tjenestelister 
i Mosjøen.  
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Ytre Helgeland og Indre Helgeland er i dag to driftsenheter, med etablert vaktsamarbeid. 
Ytre Helgeland ivaretar selv beredskapen i kontortid og ca 50 % av tiden utenfor 
kontortid. Resten av tiden ivaretas vakt og beredskap fra Mosjøen politistasjon. 
Ordningen foreslås videreført og videreutviklet, og arbeidsgruppen mener det er mest 
hensiktsmessig at samarbeidet ivaretas gjennom en felles tjenesteenhet.   
 

4.11.4 Risiko og sårbarhetsvurdering– tjenesteenhet Ytre Helgeland 
 
Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap ivaretas i dag fra Sandnessjøen, men deler av døgnet utenom 
kontortid ivaretas det fra Mosjøen politistasjon. Ny organisering vurderes i forhold til 
forslaget ikke å påvirke responstid eller tilgjengelighet i forhold til dagens organisering. 
Vaktområdet opprettholdes i all hovedsak i samme geografiske område, med unntak av 
Lurøy og Træna som foreslås overført til Nordre Helgeland tjenesteenhet. 
 
Forebygging 
Opprettelse av politikontakt i hver kommune vil gi et bedre samarbeid både med 
kommunene og andre eksterne aktører som det er naturlig å samarbeide med. En 
politikontakt kan i større grad drive målrettet forebygging sammen med kommunene og 
andre, og et tettere samarbeid vil bidra til at riktige tiltak blir satt inn på rett sted til rett 
tid. Politikontakten skal ihht intensjonen styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet 
med kommunene gjennom ukentlig dialog og kontakt. Dette sammen med utvikling av 
politiråd vil gi ett utvidet fokus på det tverretatlige forebyggende arbeidet. Effektivisering 
av politiets tjenestestruktur skal gi politiet økt kapasitet, slik at den rollen politiet har 
som forebygger gjennom tilstedeværelse, oppdagelsesrisiko og premissleverandør for 
konsekvens, vil bli styrket. Totalt sett er vurderingen at politiets rolle innen forebygging 
av kriminalitet vil bli styrket. 
 
Etterforsking  
Etterforskning er i dag en regionoppgave uten særlige muligheter til å få bistand fra 
større fagmiljø. Med organisering i tjenesteenheter, geografiske driftsenheter, og en 
funksjonell enhet for blant annet etterforskning, vil enheten få større fagmiljø å støtte 
seg på. Spesialisering og større fagmiljø vil også bidra til at intern læring og dialog i 
vanskelige saker bedres. I nærpolitireformen er etterforskningsløftet og politiarbeid på 
stedet sentrale begreper. Gjennom etterforskningsløftet skal kompetansen økes i 
politidistriktet, og det skal etableres systemer slik at alle saker går gjennom en lik 
håndtering og vurdering uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom 
politiarbeid på stedet skal patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid 
ute der hendelsen skjer. Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, 
samt raskere saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske 
løsninger og økt kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte 
endringer vil etterforskingen i Ytre Helgeland bli styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. 
Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen, og 
erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer. Det samme gjelder 
utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold   
Da en ikke gjør noen omfattende endringer i tjenestestedstrukturen i regionen i forhold 
til dagens organisering, vil en ikke oppnå noen større økonomisk gevinst innenfor EBA. 
En sammenslåing av tjenesteenheter/regioner vil heller ikke gi personellmessig gevinst i 
nevneverdig grad.  
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4.12.4 Risiko og sårbarhetsvurderinger– Søndre Helgeland 
 
Vakt og beredskap 
Vakt og beredskap ivaretas i dag fra Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor. Ny 
organisering vurderes i forhold til forslaget ikke å påvirke responstid eller tilgjengelighet i 
forhold til dagens organisering. Vaktregionen opprettholdes i samme geografiske område 
og beredskapen betjenes fra samme sted. 
 
 
Forebygging 
Opprettelse av politikontakt i hver kommune vil gi et bedre samarbeid både med 
kommunene og andre eksterne aktører som det er naturlig å samarbeide med. En 
politikontakt kan i større grad drive målrettet forebygging sammen med kommunene og 
andre, og et tettere samarbeid vil bidra til at riktige tiltak blir satt inn på rett sted til rett 
tid. Politikontakten skal ihht intensjonen styrke det forebyggende og tverrfaglige arbeidet 
med kommunene gjennom ukentlig dialog og kontakt. Dette sammen med utvikling av 
politiråd vil gi ett utvidet fokus på det tverretatlige forebyggende arbeidet. Effektivisering 
av politiets tjenestestruktur skal gi politiet økt kapasitet, slik at den rollen politiet har 
som forebygger gjennom tilstedeværelse, oppdagelsesrisiko og premissleverandør for 
konsekvens, vil bli styrket. Totalt sett er vurderingen at politiets rolle innen forebygging 
av kriminalitet vil bli styrket. 
 
Etterforsking  
Etterforskning er i dag en regionoppgave uten særlige muligheter til å få bistand fra 
større fagmiljø. Med organisering i tjenesteenheter, geografiske driftsenheter, og en 
funksjonell enhet for blant annet etterforskning, vil enheten få større fagmiljø å støtte 
seg på. Spesialisering og større fagmiljø vil også bidra til at intern læring og dialog i 
vanskelige saker bedres. I nærpolitireformen er etterforskningsløftet og politiarbeid på 
stedet sentrale begreper. Gjennom etterforskningsløftet skal kompetansen økes i 
politidistriktet, og det skal etableres systemer slik at alle saker går gjennom en lik 
håndtering og vurdering uavhengig av hvor i Nordland hendelsen skjer.  Gjennom 
politiarbeid på stedet skal patruljene gjøres i stand til å utføre mer etterforskningsarbeid 
ute der hendelsen skjer. Dette vil gi en kvalitativt bedre og mer effektiv etterforskning, 
samt raskere saksbehandling, og løftet vil både komme i form av nye teknologiske 
løsninger og økt kompetanse. Vurderingen er at når politiet har gjennomført de foreslåtte 
endringer vil etterforskingen i Søndre Helgeland bli styrket. 
 
Lokalkunnskap 
Lokalkunnskap vil opprettholdes ved at mannskapene videreføres i patruljen som i dag. 
Ukentlig formalisert samarbeid mellom kommune og politi vil styrke kunnskapen, og 
erfaringsdeling kan gi politiet ny innsikt i kommunale utfordringer. Det samme gjelder 
utvikling av politiråd. 
 
Økonomi og administrative forhold   
Ny organisering vil gi noe økonomisk gevinst i sparte EBA utgifter. Det nevnes dog at 
kontorene i Brønnøysund har behov for betydelig oppgradering. Dette er ikke tatt med i 
beregningen og vil trolig medføre økte utgifter. En sammenslåing vil uansett ikke gi 
personellmessig gevinst i nevneverdig grad.  
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4.13 Forslag til antall geografiske driftsenheter i Nordland 

4.13.1 Generelt 
Driftsenhetene utgjør nivå to i politidistriktene, og består av geografiske og funksjonelle 
driftsenheter. Geografiske driftsenheter (GDE) kan omfatte flere tjenesteenheter og 
tjenestesteder, og driftsenhetslederen er også tjenestestedsleder. GDE har ansvar for 
politioppgavene innenfor et geografisk område. Tjenesteenhetene med sine 
tjenestesteder skal yte polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de 
geografiske driftsenhetene.  
 
GDE har det overordnede ansvaret for å lede og koordinere ressursene ved de underlagte 
tjenestestedene, samt et særlig ansvar for å ivareta administrative oppgaver for 
tjenestestedene. Lederen av driftsenheten har budsjett-, resultat- og personalansvar. 
Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten i politidistriktet skal ivaretas 
ved tjenestestedene, men de geografiske driftsenhetene skal sørge for hensiktsmessige 
åpningstider. 
 
GDE har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt og beredskap i driftsenheten, og at det 
utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner. De koordinerer det 
forebyggende arbeidet og tilrettelegger for at både patruljetjenesten og 
etterforskningsarbeidet er forankret i en forebyggende strategi. De har ansvar for at 
underlagte ressurser bidrar effektivt i straffesaksarbeidet, og sørger for tilstrekkelig 
fleksibilitet, slik at ressursene ved behov kan omdisponeres internt eller eksternt i 
distriktet.5 

GDE skal i sum levere fullverdig polititjeneste, mens administrasjon kan samles i 
politidistriktet.  Forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie (forutsatt ny lovgivning som gir 
hjemmel til det) samles i større grad i politidistriktet jfr. overordnet organisasjonsmodell, 
mens det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skal ivaretas ved 
tjenestestedene i den geografiske driftsenheten. 

Justis- og beredskapsdepartementet beskriver i oppdragsbrev6 om gjennomføring av 
nærpolitireformen at det tilligger de geografiske driftsenhetene å sørge for at: 

 Alle kommuner har en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i 
kommunen vedkommende er kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpunkt 
mellom politiet, publikum og de ulike aktørene i den enkelte kommune også der 
man ikke har egne tjenestesteder. Politikontaktene skal en eller flere dager i uken 
være til stede i kommunene der det ikke er tjenestested. Gjøremålene til 
politikontaktene vil bli ensartet og lik i politiet. Hensikten er å formalisere en felles 
plattform for forebyggende arbeid slik at politi og kommune kan samarbeide 
tettere om kriminalitetsforebyggende tiltak. I dag utføres arbeidet ulikt og 
sporadisk i de 43 Nordlandskommunene. Kommunene vil få anledning til å komme 
med tilbakemelding på hva de ønsker forbedret i sitt samarbeid med politiet. 
 

 Politiet og kommunene skal utvikle forpliktende handlingsplaner slik at 
befolkningen er sikret en helhetlig forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 
 

                                          
 
 
5 Ref. Justis- og beredskapsdepartementet 21.10.2015: Gjennomføring av Nærpolitireformen – del 
2 - politidistriktenes interne organisering. 
6 Ref. Justis- og beredskapsdepartementet 21.10.2015: Gjennomføring av Nærpolitireformen – del 
2 - politidistriktenes interne organisering. 
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Eksempler på aktuelle og relevante ressurser i GDE kan være:  

 Politipatruljer 
 Øvings- og beredskapsplanlegging  
 Sentralarrest  
 Politiråd og politikontakter i alle kommuner  
 Kapasitet til etterforskning, herunder etterforskning av vold i nære relasjoner og 

seksuallovbrudd mot barn 
 Utrykningsenheter(UEH) 
 Etterretningskompetanse 
 Forebyggende kompetanse  
 Sivile rettspleie 

 

Tjenesteenheter 

En geografisk driftsenhet består av en eller flere tjenesteenheter. En tjenesteenhet kan 
være et lensmannsdistrikt eller et politistasjonsdistrikt og kan bestå av ett eller flere 
tjenesteder. Tjenesteenhetene må ha tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver, og 
de skal yte polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de geografiske 
driftsenhetene.  
 
Oppgaver i tjenesteenheten kan være: 

 levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten  
 ha publikumsekspedisjon  
 utføre kriminalitetsforebyggende arbeid  
 etterforske det store flertall av straffesaker  
 ha kontakt med samarbeidspartnere  
 utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver  

 
En kommune kan, dersom geografien gjør det mest praktisk, serves av to ulike 
tjenesteenheter/tjenestesteder. 

 

Tjenestesteder   

En geografisk driftsenhet består av en eller flere tjenesteenheter, og en tjenesteenhet 
består at et eller flere tjenestesteder. Et tjenestested er enten en politistasjon, et 
lensmannskontor eller et politikontor uavhengig av størrelse. Et tjenestested er et sted 
der publikum kan henvende seg til politiet og hvor det ytes polititjenester. Det er satt 
som krav at minimum 90 % av innbyggerne skal ha maksimum 45 minutters kjøretid fra 
der de bor til nærmeste tjenestested.  

 
Et tjenestested skal: 

 ha faste annonserte åpningstider flere dager per uke (forutsigbarhet) 
 ha fleksible åpningstider minst en dag i uka  
 kunne ta i mot anmeldelser  
 kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud 
 kunne gi publikum hjelp til å komme videre, er de aktuelle polititjenestene ikke 

leveres fra tjenestestedet 
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4.13.2 Antall geografiske driftsenheter 
Arbeidsgruppen har gjennomgått dokumentet "Rammer og retningslinjer for etablering 
av nye politidistrikter, der det fremgår hvilke roller og funksjoner som skal forefinnes, 
etableres og videreutvikles i ny organisasjonsmodell. Noen funksjoner skal organiseres i 
funksjonelle driftsenheter og lederstøttestaber, mens andre funksjoner skal organiseres i 
GDE. Nordland politidistrikt vil sannsynligvis ikke klare å besette alle rollene og 
funksjonene med det første, men dette er et arbeid som må følges opp over tid. 

Arbeidsgruppen har diskutert et antall på 3-5 geografiske driftsenheter med følgende to 
alternativer som de mest aktuelle: 

1. Det etableres 3 GDE med omtrent samme organisasjonsstruktur som de gamle 
politidistriktene Midtre Hålogaland (uten Troms kommunene), Salten og 
Helgeland. I nord justeres grensene mellom Midtre Hålogaland og Salten slik at 
Tysfjord vest inngår i GDE Salten, mens i sør justeres grensene mellom Salten og 
Helgeland slik at Rødøy sør for Sørfjorden inngår i GDE Helgeland. 
 

2. Det etableres 5 GDE der Salten opprettholdes som i alternativ 1, mens Midtre 
Hålogaland deles opp i 2 GDE - en for Lofoten og Vesterålen og en for Ofoten, og 
Helgeland deles opp i 2 GDE - en for Helgeland nord for Korgfjellet og en for 
Helgeland sør for Korgfjellet. 

 
Fordeler med 3 GDE: 

 Færre lederstillinger og administrative stillinger gir flere politistillinger og mer 
politikraft i ytterste ledd  

 Mer lik og ensartet tjeneste med tre jevnstore GDE, samt lettere å bygge en felles 
kultur mest mulig lik politiets verdigrunnlag  

 En mer håndterlig ledergruppe og reduserte kostnader ifm ledermøter 
 Større mulighet til å oppfylle funksjonene som rammer og retningslinjer gir 

føringer på og dermed etablere fagkompetanse som gjør GDE selvdrevne 
  

Fordeler med 5 GDE: 

 Regionene får større representasjon i politimesterens ledergruppe 
 

Arbeidsgruppen har delt seg opp i et flertall og et mindretall når det gjelder antall GDE. 
Et mindretall på to personer har stemt for 5 GDE, mens flertallet har stemt for 3 GDE.  

Mindretallet har i sin vurdering trukket frem momenter som lange avstander, 
infrastruktur, mange kommuner, ulike særpreg i de etablerte regionene, ulike 
politimessige utfordringer, ulike behov, nærhet til politimesterens ledergruppe, unngå 
"drakamper" innad i driftsenhetene, større påvirkningsmuligheter og kulturforskjeller. 
Det siste ble spesielt trukket frem som en utfordring på Helgeland. Mindretallet så – i 
likhet med flertallet – at det ville bli vanskelig å ressurs sette 5 GDE slik forventet, men 
anførte at dette kunne løses gjennom samarbeid og ressursdeling på tvers av de 
geografiske driftsenhetene.     

Flertallet har i sin vurdering sett de samme momentene som mindretallet, og er enige i 
at disse langt på vei taler for 5 GDE. For å organisere en fremtidig polititjeneste i 
Nordland er det imidlertid viktig å dimensjonere driftsenhetene slik at de er solide nok til 
å kunne levere en fullstendig polititjeneste. Det som har vært avgjørende for flertallet er 
de krav som stilles til ressurssetting av GDE og de funksjonelle driftsenhetene. 
Politidistriktet har for lite ressurser til å bemanne opp 5 geografiske driftsenheter som er 
i stand til å levere en fullverdig polititjeneste i sitt geografiske område. 5 GDE vil 
dessuten øke risikoen for flere administrative funksjoner. Dersom vi tenker oss – slik 
mindretallet har anført – at to GDE kan samarbeide og dele ressursene på tvers av de 
geografiske grensene, så kan de like godt tilhøre samme GDE. En felles driftsenhetsleder 
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vil lettere kunne styre ressursene i riktig retning, enn om beslutningene skal baseres på 
samarbeid mellom to driftsenhetsledere i hvert enkelt tilfelle.  

Flertallet har på denne bakgrunn konkludert med at 3 geografiske driftsenheter vil være 
det mest hensiktsmessige alternativet for Nordland politidistrikt.   

 

4.13.3 Plassering av hovedsete i GDE 
Rammer og retningslinjer gir ingen føringer i forhold til hvor hovedsetene i GDE skal 
lokaliseres, eller hvilke kriterier som skal vektlegges. Slik arbeidsgruppen ser det, finnes 
det heller ingen "fasit" for valg av hovedseter. Tvert imot, finnes det mange gode 
begrunnelser for ulike alternative hovedseter i Nordland. 

Arbeidsgruppen vil også understreke at valg av hovedsete for GDE ikke innebærer at alle 
fellesfunksjoner skal legges dit. Ved lokalisering av fellesfunksjoner i GDE må det – tvert 
imot - legges vekt på hvor det allerede finnes spesialistkompetanse og fagmiljø i 
driftsenheten. 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering basert seg på flere ulike utvelgelseskriterier: 

 Rekrutteringsgrunnlag – hvis det blir behov for å plassere administrative 
funksjoner eller fagmiljø ved nytt hovedsete (her understrekes det at de aller 
fleste funksjonene kan plasseres andre steder i GDE) 
 

 Lokaliseringspolitikk – bidra til opprettholdelse av lokale arbeidsplasser 
 

 Gjennomføringskostnader ved etablering av hovedsete – her har arbeidsgruppen 
tenkt at administrative støttefunksjoner i GDE bør begrenses til et minimum idet 
det allerede er etablert et administrasjons-hovedsted i Nordland  
 

 Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet – tidsbruk og kostnader knyttet til reiser, 
intern samhandling og tjenesteutførelse i GDE og politidistriktet 
 

 Vurdert egnethet i forhold til allerede etablert organisasjonsstruktur og 
lokalisasjoner – hvor er de beste mulighetene for å bygge videre på en allerede 
eksisterende organisasjon som kan understøtte de mindre tjenesteenhetene? 
 

 Infrastruktur – nærhet til de andre tjenesteenhetene, andre offentlige 
virksomheter, andre typer fagmiljø, mv 
 

 Nærhet til samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større 
hendelser som forutsetter tverretatlig samarbeid 
 

 Befolkningsmessige tyngdepunkt, antall politioppdrag og kriminalitet – der vi har 
de største befolkningsmessige tyngdepunktene har vi som regel flest politioppdrag 
og mest kriminalitet – det tilsier også at vi har mest politiressurser på disse 
stedene som kan understøtte GDE og tjenesteenhetene 
 

 Lik tankegang i hele politidistriktet - i forhold til valg av hovedseter i Midtre 
Hålogaland, Salten og Helgeland 

 
Arbeidsgruppen har gjennom workshop og andre innspill fra ansatte og ulike kommuner 
mottatt en rekke ulike forslag til lokalisering av hovedseter i GDE. Det er likevel slik at 
noen forslag er fremmet oftere og mer tydelig enn andre.  
 
 
 
 



 
 
 

79 
 

Basert på de ulike innspillene, samt arbeidsgruppens egne vurderinger er følgende 
alternativer vurdert som de mest aktuelle: 

 Midtre Hålogaland – Svolvær, Sortland eller Narvik 
 

 Salten – Bodø 
 

 Helgeland – Mo i Rana eller Mosjøen 
 

Når det gjelder Midtre Hålogaland fremstår Svolvær, Sortland og Narvik som tre 
hensiktsmessige alternativer, men Sortland og Narvik vurderes som mer egnet enn 
Svolvær. Sortland og Narvik er de største tjenestestedene i dag, mens Svolvær har det 
nyeste og mest funksjonelle politibygget. I Narvik er det imidlertid tegnet ny utvidet 
leiekontrakt som i løpet av kort tid vil gi en tydelig forbedring av lokalisasjonene. Narvik 
er den største byen med det største befolkningsmessige tyngdepunktet i regionen. Byen 
har flest politioppdrag og mest kriminalitet sammenlignet med Svolvær og Sortland. Det 
tilsier også at vi har mest politiressurser i Narvik som kan understøtte GDE og de andre 
tjenesteenhetene. Alle tre tjenestestedene har døgnkontinuerlig vakt- og 
beredskapstjeneste og står noenlunde likt der, med unntak av Lofoten som har en 
løsning med delvis reservetjeneste. Narvik politistasjon har i dag en 
organisasjonsstruktur – med etterforskningsavdeling og ordensavdeling – som kan 
understøtte de andre tjenestestedene i Midtre Hålogaland, men Svolvær og Sortland har 
også en etablert etterforsknings- og ordenstjeneste på sine tjenestested. Når det gjelder 
infrastruktur og nærhet til de andre tjenesteenhetene anses Sortland som det beste 
alternativet på grunn av sin geografiske midtplassering. Avstandene vurderes likevel til å 
være såpass store internt i regionen at – uansett hovedsete – vil vakt og beredskap 
måtte håndteres innen tjenesteenhetene, og det meste av møter på driftsenhetsnivå vil 
måtte gjennomføres på videolink. Avstand til Bodø som administrasjonssenter antas å 
være nokså lik for alle tre tjenestestedene, idet de alle har flyforbindelse til Bodø. 
Kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet vurderes derfor å være noenlunde lik i Svolvær, 
Sortland og Narvik. Når det gjelder hensynet til gjennomføringskostnader og 
rekrutteringsgrunnlag vurderes Narvik til å være det beste alternativet på grunn av 
befolkningskonsentrasjonen og måten tjenestestedet allerede er organisert på. Alle tre 
tjenestestedene vurderes som gode alternativer når det gjelder nærhet til 
samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større hendelser. Alt i 
alt mener arbeidsgruppa at det er mest hensiktsmessig å legge hovedsetet i Midtre 
Hålogaland til Narvik.  

 

Når det gjelder Salten, er Bodø allerede valgt som administrasjonssted for det nye 
politidistriktet, og Bodø vurderes også som det mest hensiktsmessige hovedsetet i GDE 
Salten. Dette gjelder både ut fra hensynet til rekrutteringsgrunnlag, 
gjennomføringskostnader, samt kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet. Bodø skiller 
seg vesentlig ut fra resten av GDE Salten i forhold til befolkningstyngdepunkt, 
kriminalitet, antall politioppdrag, nærhet til samarbeidsaktører og infrastruktur. Bodø 
politistasjon har dessuten en etablert organisasjonsstruktur – med 
etterforskningsavdeling og ordensavdeling - som i dag understøtter de andre 
tjenestestedene i Salten. Alt i alt mener arbeidsgruppa at det er mest hensiktsmessig å 
legge hovedsetet i Salten til Bodø.  

 

På Helgeland er Mo i Rana og Mosjøen vurdert som alternative hovedseter og det 
foreligger mange gode argumenter for valg av begge stedene. Mo i Rana er den klart 
største byen og utgjør et befolkningsmessig tyngdepunkt på Helgeland – Mo i Rana har 
dessuten flest politioppdrag og mest kriminalitet sammenlignet med Mosjøen. 
Konsekvensen av det er at vi har flest politiressurser i Mo i Rana som kan understøtte 
GDE og de andre tjenesteenhetene i regionen.  
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Søknad om fritak fra politiske verv - Steffen Halsbakk 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 16. 
oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget: 

· ................................... 

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 16. 
oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget: 

· Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
 

 
Vedlegg: 
26.09.2016 Søknad om fritak fra verv 1327260 

11.10.2016 Oversikt over verv - Steffen Halsbakk 1328781 
 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo som nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget: 

· Geir Mosti 
 

Rådmannens forslag til innstilling med AP's forslah ble enstemmig vedtatt. 



 

 
FOR- 141/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Steffen Halsbakk innvilges fritak fra sine politiske verv i Fauske kommune f.o.m. 16. 
oktober 2016. 
 
 
2. Etter kommunelovens § 16 tredje ledd velges som nytt 3. varamedlem i kontrollutvalget: 

· Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske 

 
 

 
Sammendrag: 
Steffen Halsbakk har søkt om fritak fra politiske verv grunnet flytting ut av kommunen. 
 
Etter kommunelovens § 15 første ledd trer den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, endelig ut av dette. Hvis vedkommende flytter tilbake innen 2 år, har han rett og plikt til å 
tre inn i vervene igjen. 
 
Etter kommuneloven § 16 tredje ledd skal det, med unntak av kommunestyret, velges nytt medlem selv 
om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Steffen Halsbakk <steffenhalsbakk@gmail.com> 
Sendt: 21. september 2016 18:52 
Til: Berit Vestvann Johnsen 
Emne: Søknad om fritak fra verv. 
 

Heisann. 

 

Siden jeg har meldt flytting til Trondheim for å studere de neste årene tenkte jeg at den ryddige 

og rette tingen vil være å søke om fritak fra vervet som vara i kontrollutvalget. 

 

Har du et skjema for denslags jeg kan fylle ut? 

 

Steffen Halsbakk 



OVERSIKT OVER VERV  - STEFFEN HALSBAKK 
 

KONTROLLUTVALG  

Som medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende 
valgt: 
1. Gry Janne Rugås, Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske    (FL) NESTLEDER 
2. Kjell Lund Olsen, Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma  (R) 
3. Maria Dønnestad, Sisikvn. 19 D, 8207 Fauske    (SV) 
4. Odd Henriksen, Rognvn. 5, 8209 Fauske    (H) LEDER 
5. Hilde Dybwad, Reitanvn. 5, 8210 Fauske    (AP) 
 
Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende 
valgt: 
Vara for medlem 1 – 3 (FL, R, SV): 
1. Åge Eirik Ellingsen, Finneidgt. 22 A, 8210 Fauske   (FL) 
2. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske   (R) 
3. Trine Johanne Andal, Moen 9, 8211 Fauske    (SV) 
4. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 Fauske     (FL) 
5. Bjørg Marit Kosmo, Kosmovn. 10, 8215 Valnesfjord   (FL) 
 
Vara for medlem 4 (H, KRF, V): 
1. Mailen F. Toften, Saltbakkvn. 2, 8211 Fauske    (H) 
2. Bodhild Bugge Aase, Reitanvn. 11, 8210 Fauske   (KRF) 
3. Ari Tollånes, Lundvn. 115, 8206 Fauske    (H) 
 
Vara for medlem 5 (AP): 
1. Karianne Laksosnes, Tortenlivn. 32, 8218 Fauske  (AP) 
2. Erling Johan Skagen, Nystadvn. 19, 8215 Valnesfjord  (AP) 
3. Steffen Johan Jakobsen Halsbakk, Sjønståvn. 2, 8208 Fauske (AP) 
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Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra stortings- og 
sametingsvalget 2017. 
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Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra stortings- og 
sametingsvalget 2017. 
 

 
Vedlegg: 
21.09.2016 Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 1327233 
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Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 142/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å ta i bruk elektronisk avkryssing i manntallet fra stortings- og 
sametingsvalget 2017. 
 

 
Sammendrag: 
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget endringer i valgloven. Blant endringene ble det tilføyd en ny 
bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 
 
Kommunene kan selv vedta å ta i bruk en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet 
 
Saksopplysninger: 
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 og 2015, og stortingsvalget i 2013, ble det gjennomført 
forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen i hhv 10 og 15 kommuner. Disse forsøkene 
har utelukkende fått positiv tilbakemelding. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i brev 
datert 01.09.2016: «Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært 



fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre elektronisk 
avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil effektivisere valgavviklingen på 
valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og 
ved valgoppgjøret.»  
 
Elektronisk manntall innebærer at velgere avkrysses direkte i det elektroniske manntallet i valglokalet på 
valgdagen. Velgere som tilhører andre valgkretser i kommunen vil også bli krysset av direkte i 
manntallet i det valglokalet de avgir sin stemme. Når velgeren er krysset av i manntallet, stemples 
stemmeseddelen og legges i valgurnen. Alle valglokalene i kommunen vil til enhver tid ha oppdatert 
informasjon om en velger manntallsført i kommunen har stemt eller ikke. 
 
Forsøket krever at det er PCer og god nettilgang i alle valglokaler. Dersom kommunikasjonen med det 
elektroniske manntallet faller ut, eller strømmen blir borte, skal en egen beredskapsrutine straks 
iverksettes.  
 
Etterarbeidet i valglokalet vil bli mindre som følge av endringen, da en del av oppgjøret stemmestyret 
tidligere utførte manuelt, nå kommer automatisk fra det elektroniske valgadministrative systemet EVA. 
Det foreløpige resultatet vil også, i motsetning til i dag, inneholde stemmer fra velgere i andre kretser i 
kommunen, noe som vil gi et mer korrekt foreløpig resultat. Den endelige opptellingen vil også bli 
raskere ferdig, siden kommunen ikke vil bruke tid på behandling av stemmer fra velgere i andre kretser. 
 
Økonomiske konsekvenser  
Elektronisk manntallsføring krever opplæring, utstyr og infrastruktur. Det er behov for bærbare PCer og 
håndskannere i valglokalene, samt nettilgang, sikker strømforsyning, sertifikatinstallasjon og opplæring. 
Merkostnader i forbindelse med elektronisk manntallsføring vil være begrenset. Vi har de siste valgene 
lånt opplæringsPCene til benyttelse i stemmestyrene og vil også gjøre dette ved neste års valg. Vi har 
behov for noen håndskannere og opplæring. Det er kun Kvitblik stemmestyre som ikke er i kommunale 
lokaler og kommunal nett-tilgang. Her har vi benyttet trådløs nett-tilgang. 
 
Konsekvenser kretsvise resultater 
Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor som helst 
i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være mulig å spore denne 
tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den kretsen hvor velgeren faktisk 
møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise resultater og oppmøteprosent kan bli noe 
annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de 
vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i 
resultater og oppmøteprosent totalt for hele kommunen. 
 
Dersom kommunen ønsker å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen, er det en 
forutsetning at dette innføre i samtlige av kommunens kretser. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Rådmannen anbefaler at endringer gjennomføres i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017, 
for på den måten forberede organisasjonen til et mer arbeidskrevende kommunestyre- og 
fylkestingsvalg 2019.  
Elektronisk avkryssing i manntall vil være et godt bidrag for å forbedre valgavviklingen i Fauske 
kommune. Det vil redusere køene i valglokalene og ytterligere sikre stemmegivningen.  
 
Elektronisk manntall gir bedre service for alle velgere. Det er sikrere i forhold til at velgere ikke får avgi 
stemme to ganger, samt at det effektiviserer valggjennomføringen. Det gir raskere opptelling og et 
riktigere foreløpig opptellingsresultat. 
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen 

Valgdirektoratet viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 17.06.2016 

angående endringer i valgloven. Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i § 9-5 a 

om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Med dette brevet ønsker direktoratet å gi 

valgstyrene i kommunene noe utfyllende informasjon om hva en overgang til elektronisk 

avkryssing vil innebære.  

Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste 

valgene. Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært 

fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre 

elektronisk avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil 

effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder 

både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk avkryssing 

redusere antallet feilavkrysninger i manntallet, da valgfunksjonæren gjerne benytter strekkoden 

på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i manntallet 

vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig av hvor i kommunen 

man stemmer. Dette fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for velgere som stemmer i en 

annen krets enn vedkommende er manntallsført. Dette vil også i større grad sikre prinsippet om 

hemmelige valg. 

Dersom kommunen velger å benytte seg av denne ordningen, er det enkelte hensyn som må tas 

i planleggingen av valggjennomføringen. Valgdirektoratet ønsker å skissere disse, slik at 

kommunen i best mulig grad kan forberede seg til neste års valg.  

Utstyr/nettilgang 

Dersom kommunen ønsker å innføre elektronisk avkrysning i manntallet på valgdagen, er det 
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en forutsetning at dette innføres i samtlige av kommunens kretser.  

Kommunen må forsikre seg om at det er stabil nettilgang i alle valglokalene på valgdagen. 

Direktoratet vurderer at det kan være hensiktsmessig å undersøke dette i forkant av valgdagen. 

Valgdirektoratet vil anbefale en kablet nettløsning, da dette er den sikreste måten å sørge for 

stabil nettilgang.  

Videre er det viktig å sørge for gode back-up løsninger på nettilgangen, i tilfelle tilgangen er 

ustabil. Mulige back-up løsninger vil kunne være trådløst nett, eller kjøpte rutere med 4G-

nettilgang. Det kan være fordelaktig å få bistand fra eventuelle IT-ansvarlige i kommunen til 

dette arbeidet. Merk at det ikke er anledning til å benytte papirmanntall som en back-up 

løsning. Dersom kommunen velger å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet, er 

dette det eneste manntallet som skal benyttes for avkryssinger.  

Ved en innføring av elektronisk avkrysning i manntallet, vil kommunen måtte benytte PC-er i 

alle valglokalene. Kommunen må derfor sørge for at det finnes tilstrekkelig antall PC-er til å 

håndtere velgermassen i valglokalene. Dersom kommunen må kjøpe inn nye PC’er til dette 

formålet, er det viktig at det settes av midler i valgbudsjettet til dette.  

Betydning for rutiner 

 

Fremmede stemmer 

Elektronisk avkryssing i manntallet vil bety en rutineendring for kommunene. For kommuner 

med flere kretser, vil man ikke lenger motta fremmede stemmer. Dette skyldes at et elektronisk 

manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan da gå til hvilken som 

helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli krysset av i manntallet. Denne 

rutineendringen innebærer dermed at kommunen ikke trenger å behandle fremmede stemmer 

etter at valglokalene er stengt. Kommunene må imidlertid forholde seg til en ny stemmetype, 

kalt beredskapsstemmer.  

Beredskap 

Dersom kommunen opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få 

koblet til back-up løsningen, må kommunen benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell 

beredskapssituasjon, må stemmegivninger avlegges i konvolutt. Det vil foreligge spesifikke 

oransje beredskapskonvolutter som skal benyttes i dette tilfellet. Beredskapsstemmene må 

behandles sentralt i kommunen etter at valglokalene er stengt. Det er ikke anledning for 

kommunen å benytte beredskapsrutinen i stedet for elektronisk avkryssing. Dersom kommunen 

velger å benytte elektronisk manntall, skal dette være tilgjengelig i alle kommunens 

valglokaler. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift for en 

beredskapsprosedyre. Denne vil være mye tilsvarende den som allerede benyttes under 
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forhåndsstemmeperioden. 

Kretsvise resultater 

Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor 

som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være 

mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den 

kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise 

resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at 

resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i 

den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent 

totalt for hele kommunen.   

Mer informasjon om elektronisk avkryssing i manntallet vil komme på 

Valgmedarbeiderportalen. Det vil også bli gitt innføring i bruken av elektronisk avkryssing 

under opplæringen for valgmedarbeiderne våren 2017. Ved eventuelle spørsmål, kan dette 

rettes til post@valg.no  

 

Med hilsen 

Elin Olderlund 

avdelingsleder 

 Lise Merkesdal 

 rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi: fylkesvalgstyrene 
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Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Sissel Lian 

 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

Orientering om endringer i valgloven  

Stortinget vedtok 13. juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for 

gjennomføringen av stortingsvalget 2017. Endringene trer i kraft 1. juli 2016. Departementet 

gjør valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene oppmerksom på at følgende endringer er 

vedtatt: 

 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen  

Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen innføres nå som et permanent, frivillig 

tilbud til alle kommuner. Alle kommuner som ønsker det, kan benytte seg av ordningen under 

stortingsvalget 2017. Oppfølgingen av dette vil skje av Valgdirektoratet, som er ansvarlige for 

opplæringen i EVA. Det vil bli forskriftsfestet en beredskapsprosedyre lik den som allerede 

benyttes under forhåndsstemmegivningen. 

 

Endret frist for godkjenning av forhåndsstemmer 

Fristen for å godkjenne forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter 

valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg innført i manntallet flyttes tilsvarende. Fristendringen 

skal sikre at flest mulig forhåndsstemmer avgitt innenfor lovens frister teller med i 

valgoppgjøret. 

 

Todagersvalg 

Kommunestyret kan selv vedta at det kan holdes valg på søndag før valgdagen. Det er ikke 

lenger mulig å vedta et slikt forslag med mindretall i kommunestyret. Vedtaket må treffes 

senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

Fylkesvalgstyrene  

Valgstyrene  

   

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/2856-5 17.06.2016 

 



Side 2 

 

I tillegg er det gjort en presisering av valglovens regler for fritak for kandidater ved 

fylkestings- og kommunestyrevalg, som understreker at kandidatene ikke kan kreve seg fritatt 

etter at de har blitt valgt. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Dolven (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Sissel Lian 

 rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 16/32187     
 Arkiv sakID.: 16/170 Saksbehandler: Johnsen, Berit Vestvann 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
104/16 Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016 
047/16 Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016 
060/16 Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016 
143/16 Formannskap 08.11.2016 
178/16 Kommunestyre 16.11.2016 

 
 
Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Vedlegg: 
11.10.2016 møteplan-17 1328814 

11.10.2016 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2017 - Versjon 1 1328815 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 047/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 



Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 060/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Formannskap 08.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 143/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2017, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre  9. 23.  11. 22.  

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

31.  7.  2. 6.  

  Partssammensatt 

utvalg 

  7.  2. 6.  

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

17. 21.  18. 23.   

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

18. 22.  19. 24.   

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

19. 23.  20. 30.   

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet        

Embla K. Sørensen // 91104453 Ungdomsrådet        

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre  28.  2. 14.* 

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Klagenemnd 

 13. 24. 27.  

  Partssammensatt 

utvalg 

  24. 27.  

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

29.  10. 14.  

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

30.  11. 15.  

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

31.  12. 16.  

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet      

Embla K. Sørensen //91104453 Ungdomsrådet      

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 



P L A N L E G G I N G S K A L E N D E R  F O R  U T V A L G S M Ø T E R  2017 
 

januar 

M Ti O To F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

       

       
 

 
februar 

M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       

       
 

 
mars 

M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

     

april 

M Ti O To F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
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mai 

M Ti O To F L S 
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juni 

M Ti O To F L S 

   1 2 3 4 
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juli 

M Ti O To F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
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24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

 
august 

M Ti O To F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 

 
september 

M Ti O To F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
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oktober 

M Ti O To F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 
november 

M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

 
desember 

M Ti O To F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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Sak nr.   Dato 
179/16 Kommunestyre 16.11.2016 

 
 
Grunngitt spørsmål til kommunestyremøtet 16. november 2016 - Vedrørende 
tomtesituasjonen i Valnesfjord 
 
 
 
 
Vedlegg: 
02.11.2016 Grunngitt spørsmål 1330669 
 
Sammendrag: 
Viser til vedlagte grunngitte spørsmål fra representant Jens B. Kyed (KRF).  
 
I reglement for kommunestyre § 24 står det:  
 
§ 24. Grunngitt spørsmål.  

Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes  
av et medlem overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret.  
Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører  
ordet for å besvare det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille  
tilleggsspørsmål og svareren gis anledning til å avgi tilleggssvar. Andre enn  
spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med  
grunngitte spørsmål.  
 
Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål.  

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Grunngitt spørsmål til ordfører vedrørende tomtesituasjonen i Valnesfjord

Ordfører,

Den siste tilgjengelige kommunale boligtomta i Valnesfjord ble solgt for noen tid siden. Det er i dag 
såvidt jeg kjenner til ingen kommunale tomter på markedet i Valnesfjord. Det er heller ikke mange 
privateide boligtomter på markedet. Resultatet er at det er svært vanskelig å etablerere seg med 
nytt hus sentralt i Valnesfjord pr i dag. Samtidig er det et mål fra sentrale myndigheter at det legges 
til rette for økt boligbygging nær trafikknutepunkt. 

Tidligere i høst var det å lese i media at planene om å realisere og legge ut nye kommunale tomter 
på Furnes-feltet sentralt beliggende i Valnesfjord ble lagt på is. Dette var tomter kommunen lenge 
hadde varslet at skulle ut på markedet. Bakgrunnen skal være for høye utviklingskostnader for 
kommunen slik at tomteprisen blir for høy. 

Nærmiljøutvalget har nylig avsluttet et bolystprosjekt der mangelen på tomter fungerte som en 
bremsekloss på prosjektet. Til tross for iherdig påtrykk fra så vel nærmiljøutvalg som andre aktører 
i bygda, har kommunen fortsatt ikke klart å bidra til at flere tomter har kommet på markedet. Sam-
tidig er interessen for å kjøpe hus og tomt i Valnesfjord i markedet. Det viser blant annet funn gjort 
av bolystprosjektet. At Valnesfjord ligger nærmere Bodø enn fauske teller i så måte positivt med 
gode forbindelser med tog. 

De regulerte tomtene på Furnesfeltet som kommunen nå likevel ikke vil legge ut, fungerer samtidig 
som en bremsekloss for videre utvikling. Så lenge disse er regulert inn, vil ikke, etter det jeg for-
står, fylkesmannen godkjenne at det åpnes for boligutvikling i andre kommunalt eide områder. 

Resultatet er at det er krevende å øke bygdas befolkning noe videre. Flere innbyggere betyr flere 
inntekter til kommunen, så mangelen på tomter betyr i praksis at kommunen går glipp av økte 
skatteinntekter og overføringer fra staten. Ei heller er det lett få til bosetting av flyktninger slik flykt-
ningekonsulenten nylig ga uttrykk for i media - da det ikke finnes hverken boliger eller tomter å få 
kjøpt til en akseptabel pris.

Derfor lurer jeg på følgende:

1. Er det mulig at Ordføreren kan kan gjøre noe for å bedre tilgang til boligtomter i Valnesfjord?  

2. Kan kommunestyret, innbyggerne i kommunen og interesserte potensielle tilflyttere forvente en 
snarlig løsning på denne utfordringen slik at kommunale tomter eller i det minste private tomter blir 
tilgjengelige sentralt beliggende nær Strømsnes i Valnesfjord i løpet av 2017?

3. Ettersom jeg forstår det slik at kommunens administrasjon og politiske flertall i planutvalget var 
enige om ikke å gå videre med prosjektet i Furnesfeltet nord, da de mener det blir for kostbart å 
utvikle nye tomter her, vil det kunne være aktuelt å tilby private utviklere å gjøre utviklingsjobben 
og deretter å få selge tomtene? Eller vil området bli omregulert slik at nye arealer kan reguleres til 
boligformål i nær tilknytning til Strømsnes?

4. Når kan kommunestyret forvente at det er kommunale boligtomter på markedet i Valnesfjord?

Jens Kyed
Kommunestyrerepresentant
Kristelig Folkeparti
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