
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg 
 
 
 
Tid: 02.05.2017 kl.: 09:00 - 11:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Tema: Regnskap 2016 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2017 
Sak nr. Sakstittel  
004/17 Godkjenning av møtebok  
005/17 Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling  
 
 
 
Fauske, 24.04.17 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6397     
 Arkiv sakID.: 17/1528 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/17 Partssammensatt utvalg 02.05.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
07.03.2017 Protokoll - Partssammensatt utvalg  - 07.03.2017 1342014 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Partssammensatt utvalg 

 
 
 
Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 1/2017 Til kl. 09:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Sissel Håkonsen Osnes  
Sølvi Torset  
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
 
Varamedlemmer Parti 
Arnt Pedersen H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Gull H. Pedersen 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Nils-Are Johnsplass 
Geir Mikkelsen 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Tema: Helsefremmende arbeidplasser v/folkehelserådgiver Irene Larssen 

Spørsmål: 
Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Hvordan har det blitt tatt i mot ang. sak om rekruttering av sykepleiere/sykepersonell? 
Personalsjef svarte. Har sett en økning i antall søknader på stillinger. 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.04.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 



Side 2 
 

 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av partssammensatt utvalg i møte nr           den 
 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/17 Godkjenning av møtebok  
002/17 Arbeidsreglement - Revidering 2017  
003/17 Pressereglement - Revidering 2017  
 
 
  



Side 4 
 

001/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2016 godkjennes. 

 
 
Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 001/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2016 godkjennes. 

 
 
 
002/17: Arbeidsreglement - Revidering 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
          Partssammensatt utvalg vedtar forslag til revidert arbeidsreglement i Fauske kommune.  
Arbeidsreglementet gjøres gjeldende fra dags dato.  
 
 
 
Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
PART- 002/17 Vedtak: 
Vedtak: 
          Partssammensatt utvalg vedtar forslag til revidert arbeidsreglement i Fauske kommune.  

Arbeidsreglementet gjøres gjeldende fra dags dato.  
 
 
 
 
003/17: Pressereglement - Revidering 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
 



Side 5 
 

Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/6335     
 Arkiv sakID.: 17/721 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/17 Partssammensatt utvalg 02.05.2017 
034/17 Formannskap 02.05.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Pressereglement - Revidering 2017 - Ny behandling 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 

 
 

 
Vedlegg: 
24.04.2017 Pressereglement - Revidering 2017 -  nytt forslag mai 2017 1347625 

07.03.2017 Pressereglement - Revidering 2017 1340208 

23.02.2017 Pressereglement - Gjeldende versjon 1340215 

23.02.2017 Etiske retningslinjer 1340216 
 
      
 

Sammendrag: 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 185/16: 

1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte og 
politikere i Fauske kommune. 
2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de etiske 
retningslinjene. 

 
Rådmann utarbeidet forslag til nytt pressereglement harmonisert med de etiske retningslinjene. 
Punkt fem omhandlet ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Reglementet ble sendt på høring til 
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Tilbakemeldingene var positive. Det ble gitt uttrykk for at 
reglementet var konkret og at det ville kunne være til god hjelp ved henvendelser fra media. 
 
Saken ble behandlet i Partssammensatt utvalg og formannskapet 7.03.2017. 
Partssammensatt utvalg støttet enstemmig følgende innstilling fra rådmann: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøre gjeldende fra dags dato. 
 
I Formannskapet ble ordførers forslag om å returnere saken til rådmannen enstemmig vedtatt. 
Bakgrunn for vedtaket var blant annet at det i møtet framkom at reglementet ikke burde omfatte 
de folkevalgte. En mente at de folkevalgte blir regulert av norsk lov i sin alminnelighet, 



taushetslovgivningen på enkelte saker og av tillitten vist fra innbyggerne ved valg. 
 
Videre fremkom at punktet om de ansattes ytringsfrihet burde komme som første punkt og at 
retten til å kunne uttale seg i den offentlige samfunnsdebatten også skulle gjelde forhold i Fauske 
kommune. 
 
Dette har rådmannen hensyntatt i sitt nye forslag til Pressereglement, jfr vedlegg merket mai 
2017. 
 

 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pressereglement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. 
Henvendelser fra media skal møtes med åpenhet og besvares så raskt som mulig. 
 
Pressereglementet er retningsgivende for hvordan våre ansatte skal opptre i sin kontakt med 
journalister, presse og øvrige medier. 
 

 

1. Ansatte i Fauske kommune har ytringsfrihet og rett til å kunne uttale seg i den 
offentlige samfunnsdebatt også om forhold i Fauske kommune. Ansatte har selv plikt 
til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. 
Stillingsbetegnelse, kommunens e-post, e-postsignatur eller brevark skal ikke brukes 
når den ansatte uttaler seg som privatperson. Ansatte kan ikke uttale seg som 
privatpersoner på områder hvor man er saksbehandler eller innehar en annen 
sentral rolle. I slike tilfeller forventes lojalitet til kommunens vedtak og bestemmelser. 

 

2. Det øverste informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og 
rådmann. Politiske kommentarer og vurderinger gis av ordfører. Rådmannen uttaler 
seg i overordnete administrative saker. Med rådmann menes her rådmann og 
kommunalsjefer.  

 

3. Kommunens enhetsledere har rett og plikt til å gi faktaopplysninger og faglige 
vurderinger innenfor sine tjenesteområder og opptrer da på vegne av rådmann. 
Rådmann skal holdes løpende orientert og eventuelt konfereres om saker som 
forventes å komme i mediene. 

 

4. Den enkelte medarbeider skal oppmuntres til å bidra med ideer og innspill til gode 
mediesaker. Slike medieutspill skal avklares med nærmeste leder.   

 

5. Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor 
mediene at de uttaler seg som representant for en fagforening eller et parti. Rollene 
som tillitsvalgt/politiker og ansatt skal holdes atskilt. 

 

6. Leserbrev og kommentarer i papir- og nettaviser skal som hovedregel ikke besvares. 
Faktafeil kan korrigeres av enhetsleder. 

 

7. Rådmann ved kommunikasjonsrådgiver kan kontaktes når medarbeidere eller ledere 
ønsker rådføring og hjelp i saker som omhandler 
kontakt med media. 

  



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/2887     
 Arkiv sakID.: 17/721 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/17 Partssammensatt utvalg 07.03.2017 
025/17 Formannskap 07.03.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Pressereglement - Revidering 2017 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Vedtak som innstilling fra Partssammensatt utvalg - 07.03.2017 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Partssammensatt utvalg 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 003/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar forslag til revidert Pressereglement for Fauske kommune. 
Reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 
 

 
Formannskap 07.03.2017: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo: 
Saken returneres rådmannen. 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken returneres 



rådmannen. 

 
Vedlegg: 
23.02.2017 Pressereglement - Gjeldende versjon 1340215 

23.02.2017 Etiske retningslinjer 1340216 

23.02.2017 Pressereglement - revidering 2017 1340715 
 
Sammendrag: 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 185/16: 

1.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte og 
politikere i Fauske kommune. 
2. Rådmannen bes utarbeide et nytt pressereglement som harmoniseres med de etiske 
retningslinjene. 

 
Rådmann har utarbeidet forslag til nytt pressereglement som er harmonisert med de etiske 
retningslinjene. Dette kommer spesielt fram i pressereglementets punkt fem som omhandler 
ytringsfrihet og lojalitetsplikt 
 
Reglementet har vært til høring hos arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 
Tilbakemeldingene er bare positive. Det gis uttrykk for at reglementet er blitt mer forståelig og dermed 
vil kunne være til konkret hjelp ved henvendelser fra media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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PRESSEREGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE 

1. 
Fauske kommune skal utøve aktiv og utadrettet informasjon og tilstrebe meroffentlighet. 
Henvendelser fra media skal møtes med størst mulig åpenhet, og kommentar gis så raskt det 
er mulig. Det oppmuntres til aktiv bruk av media når dette er hensiktsmessig for å få god 
spredning på et budskap knyttet til vårt tjenestetilbud.  

2. 
Det øverste informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og rådmann. 
Politiske kommentarer og vurderinger skal gis av ordfører eller representanter for de 
politiske partiene.  

3. 
I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av 
Fauske kommune gis av ordfører, rådmann eller kommunalsjefer. Alle enhetsledere har både 
rett og plikt til å gi faktaopplysninger. 

4. 
Alle kommunens ansatte er ansvarlig for å gi korrekte og fullstendige opplysninger innenfor 
eget fagområde.  

5. 
Ansatte i Fauske kommune har full ytringsfrihet som privatpersoner. Ansatte som er 
deltakere i den offentlige samfunnsdebatten om Fauske kommunes ansvarsområder har selv 
plikt til å presisere overfor mediene at de uttaler seg som privatpersoner. 

6. 
Ansatte skal opptre lojalt overfor Fauske kommunes politiske og administrative vedtak. 
Kritikk som gjelder eget fagområde og egen arbeidsplass, skal søkes løst tjenestevei. 

7. 
Ansatte som er tillitsvalgte og/eller politikere har selv ansvar for å klargjøre overfor mediene 
at de uttaler seg som representant for en fagforening/eller parti. Rollene som 
tillitsvalgt/politiker og som enkeltstående ansatt skal holdes adskilt. 

8. 
Rådmann er rådgiver i informasjonsspørsmål og kontaktes når medarbeidere eller ledere 
ønsker rådføring og hjelp i saker som har med media å gjøre.  
Leserbrev i avisene relatert til egen tjenesteyting besvares ikke. 
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  Vedtatt av Kommunestyret 13.12.16, Sak 
185/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiske retningslinjer  
«åpenhet, redelighet og ansvar» 
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1. Formål 
Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at ansatte og folkevalgte i Fauske kommune 
opptrer på en måte som bygger på verdiene åpenhet, redelighet og ansvar. 

2. Verdiforankring 
Du som ansatt og folkevalgt i Fauske kommune skal være bevisst din egen atferd i møte 
med innbyggerne.  Du skal i din opptreden være åpen, redelige og ta ansvar i forhold til de 
oppgavene du er satt til å gjøre. Dine holdninger og handlinger påvirker kommunens 
omdømme og tjenester. 

3. Taushetsplikt 
Du som ansatt, oppdragstaker og folkevalgt er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven 
§ 13. Enkelte stillinger har utvidet taushetsplikt etter særlovgivning for sitt fag. Å ha 
taushetsplikt betyr at opplysninger om andres personlige forhold ikke skal videreformidles, 
heller ikke i fortrolighet. Din taushetsplikt oppheves ikke selv om din kollega også har 
taushetsplikt. Dersom din kollega ikke trenger opplysningen for å kunne gjøre jobben sin, 
skal heller ikke informasjon gis. 
 
Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.  

4. Lojalitetsplikt 
Du som ansatt plikter å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder Fauske 
kommunes virksomhet. Det innebærer at du må forholde deg lojalt til vedtak som er truffet. 
Lojalitetsplikten gjelder ikke om en pålegges å gjøre noe ulovlig eller uetisk.  

5. Ytringsfrihet 
Du som ansatt i Fauske kommune har ytringsfrihet og rett til å kunne uttale deg i den 
offentlige debatt. 
 
Ytringsfriheten har blant annet som formål å bidra til en best mulig opplyst debatt og dermed 
styrke demokratiet. Du som arbeidstaker vi ha en særlig innsikt i spørsmål som berører ditt 
arbeid, både gjennom faglig kunnskap og tilgangen til informasjon som arbeidsforholdet fører 
med seg. Din rett til å ytre deg på egne vegne vil kunne bidra til å motvirke og avdekke 
ulovlige eller kritikkverdige forhold. For alle offentlig ansatte er ytringsfriheten også nært 
knyttet til allmennhetens rett til innsyn i offentlig virksomhet, og prinsippet om offentlighet er 
tatt inn som en del av den generelle ytringsfriheten i Grunnlovens § 100.  
 
Din rett til å ytre deg som ansatt er likevel ikke uten grenser. Det er ditt ansvar at ytringen 
ikke kommer i konflikt med den lovfesta og avtalte taushetsplikten. Lojalitetsplikten er 
forankret i arbeidsforholdet og innebærer blant annet en plikt til å unngå å ytre deg på en 
illojal måte som åpenbart vil skade arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Du må være 
deg bevisst og tydeliggjøre om du uttaler deg som ansatt eller privatperson. 
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6. Habilitet 
Du som ansatt og folkevalgt kan ikke ta del i saker der du selv eller en av dine nærmeste har 
personlige eller økonomiske interesser.  
Du skal også opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan medføre 
interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser.  

7. Varsling 
Alle ansatte har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, jf. 
arbeidsmiljøloven § 2-4. Varsling er både lovlig og ønsket.  
Gjengjeldelse mot varsling er forbudt, jf. arbeidsmiljøloven § 2-5. 
AMU har vedtatt Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Disse finner du i RISK 
Manager.  

8. Mottak av gaver og andre fordeler 
Du som ansatt og folkevalgt skal ikke motta gaver eller tjenester som kan påvirke handlinger, 
saksforberedelser eller vedtak. Dersom du opplever at du står i fare for å ikke kunne opptre 
og handle fritt, skal du avstå fra å ta imot. Er du i tvil, takker du nei.  

9. Informasjon til media  
Informasjonsansvaret i Fauske kommune ligger hos ordfører og rådmann.  
I saker av prinsipiell og strategisk karakter, skal vurderinger og kommentarer på vegne av 
kommunen gis av ordfører og rådmann eller den disse bemyndiger.  Det vises til kommunens 
pressereglement. 
 

10. Bruk av kommunens mobiltelefon, datautstyr og nettverk 
Du som ansatt og folkevalgt må utvise sunn fornuft ved bruk av kommunens mobiltelefon, 
datautstyr og nettverk.   
 
Bruk av kommunens datautstyr og nettlinjer skal primært benyttes til tjenstlige formål. Bruk 
som utsetter maskiner, data og programvare for risiko, skal unngås.  

11. Bruk av sosiale medier 
 Bruk av sosiale medier i arbeidstid skal være relatert til dine arbeidsoppgaver.   
 
 
 

http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Varsling%20av%20kritikkverdige%20forhold.docx
http://riskmanager/Interndokumenter%20Lnn%20og%20personal/Pressereglement.docx
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