
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Helse- og omsorgsutvalg 
 
 
 
Tid: 26.11.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen 
 
 
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: 
Orientering om legetjenesten i kommunenog legevaktordningen 
Orientering vedrørende jobbspesialister og ønske om implementering av dette i Fauske 
kommune v/enhetsleder Nav 
Orientering om varslingssak i avisa 
Orientering om rådmannens forslag til budsjett 
Orientering om stans i tildeling av omsorgsboliger 
Orientering om prosesser rundt omlegginger fra 1. februar 2019 
Orientering om "Løkta". 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2018 
Sak nr. Sakstittel  
026/18 Godkjenning av møtebok  
027/18 Referatsaker i perioden  
028/18 Betalingsregulativ 2019  
029/18 Samarbeidsform for NAV i Indre Salten  
030/18 Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 

omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 

 

 
 
 
Fauske, 19.11.18 
 
 
Ole Tobias Orvin 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/14721     
 Arkiv sakID.: 18/2832 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
026/18 Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
19.09.2018 Protokoll - Helse- og omsorgsutvalg -19.09.2018 1391615 

19.11.2018 Møteprotokoll H3-18_OFF 1397367 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Helse- og omsorgsutvalg 
 
 

 

Møtedato: 19.09.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2018 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 
1 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
John-Harald Løkås AP 
Karin Rugås FL 
Kjell Eilertsen FL 
Vera Solbakk KRF 
Ole Tobias Orvin SV 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ellen Johanne Vollan 
Nils-Are Johnsplass 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Kommunalsjefen orienterte om presentasjoner fra budsjettkonferansen. 
Arbeidsordrer i ettertid 

· ProACT v/fagutviklingssykepleier Ellen Vollan (Opplæringskonsept i systematisk 
undersøkelse av syke voksne pasienter) 

Merknader til dagsorden: 

· Kjell Eilertsen (FL): Kan ikke finne forskrift om langtidsopphold på Lovdata. Hvorfor 
ikke? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Svar på spørsmål: 
Kjell Eilertsen: 
Kommunalsjef svarte. Har ikke prioritert dette. Skal få inn forskriften på Lovdata. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 
 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.09.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Ole Tobias Orvin 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av helse- og omsorgsutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
017/18 Godkjenning av møtebok  

018/18 Referatsaker i perioden  
019/18 Driftsform Buen  

020/18 Redegjørelse tilsyn rus og psykisk helsetjeneste  
021/18 Erverv av boretter i Helsetunet 11  

022/18 Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og 
omsorgstjenestene 

 

023/18 Klage på avslag om dekning av utgifter til gravferd Unntatt 
offentlighet 

024/18 Klage på avslag kommunal bolig Unntatt 
offentlighet 

025/18 Klage på avslag kommunal bolig Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 4 
 

017/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 017/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
018/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 018/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
019/18: Driftsform Buen 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 til Buen 
når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i driftsplanlegging og 
det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes fra 7 til 10 rom, dvs en 
potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert KAD seng. Helse og 
omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen videre. 

 
 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 019/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Korttids og rehabiliteringsavdelingen flytter fra dagens lokaler ved Helsetunet 1 til Buen 
når denne er klar. Ansatte og ledelse ved avdelingen involveres i driftsplanlegging og 
det videre arbeidet med Buen. Avdelingens kapasitet økes fra 7 til 10 rom, dvs en 
potensiell økning i antall plasser fra 11 til 18 inkludert KAD seng. Helse og 
omsorgsutvalget holdes løpende orientert om prosessen videre. 

 
 
 
020/18: Redegjørelse tilsyn rus og psykisk helsetjeneste 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Fauske kommune skal gjennom systematisk styring og kontroll sikre at ROP-brukerne i 
kommunen får samordnede og koordinerte tjenester innen 01.01.2019. 

Helse- og omsorgsutvalget orienteres når saken er avsluttet. 

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 020/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune skal gjennom systematisk styring og kontroll sikre at ROP-brukerne i 
kommunen får samordnede og koordinerte tjenester innen 01.01.2019. 

Helse- og omsorgsutvalget orienteres når saken er avsluttet. 

 
 
 
021/18: Erverv av boretter i Helsetunet 11 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes 
ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og 
omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 
 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 17.09.2018: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 030/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune kjøper inntil 9 boretter ved Helsetunet borettslag. Borettene kjøpes 
ved ledighet. Kjøpene finansieres over driftsmidler til samhandlingsområdet Helse og 
omsorg. Øvre ramme for tiltaket settes til kr. 150 000. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, SV, AP og KRF: 
Boligsamvirket er en stor aktør på boligmarkedet i Fauske generelt og innenfor omsorgsboliger 
spesielt. Fauske kommune og Indre Salten boligbyggelag har gjennom årtider bygget opp et 
godt samarbeid bygget på gjensidig tillit og respekt. 

Helse- og omsorgsutvalget ønsker å høre Indre Salten Boligbyggelag og styret i Helsetunet 
borettslag sitt syn før vedtak gjøres. 

Saken er innenfor det forvaltningsområdet hvor også eldrerådet bør høres. 

Helse- og omsorgsutvalget vedtar derfor å utsette saken inntil disse partene er hørt. 

 

FL/SV/AP/KRF's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 021/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Boligsamvirket er en stor aktør på boligmarkedet i Fauske generelt og innenfor 
omsorgsboliger spesielt. Fauske kommune og Indre Salten boligbyggelag har gjennom 
årtider bygget opp et godt samarbeid bygget på gjensidig tillit og respekt. 

Helse- og omsorgsutvalget ønsker å høre Indre Salten Boligbyggelag og styret i 
Helsetunet borettslag sitt syn før vedtak gjøres. 

Saken er innenfor det forvaltningsområdet hvor også eldrerådet bør høres. 

Helse- og omsorgsutvalget vedtar derfor å utsette saken inntil disse partene er hørt. 

 
 
 
022/18: Opprettelse av brukerutvalg innenfor Pleie og omsorgstjenestene 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 
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Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 17.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av brukerutvalg innen 
pleie- og omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest hensiktsmessige. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FUN- 031/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede støtter opprettelse av brukerutvalg 
innen pleie- og omsorgstjenesten og at alt. to ansees som det mest hensiktsmessige. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 19.09.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes to brukerutvalg i for Pleie og omsorg i Fauske kommune slik som 
beskrevet i denne saken. Utvalgene opprettes med virkning fra 1. januar 2019. 

 
 
 
023/18: Klage på avslag om dekning av utgifter til gravferd 
 
 
 
024/18: Klage på avslag kommunal bolig 
 
 
 
 
025/18: Klage på avslag kommunal bolig 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/17294     
 Arkiv sakID.: 18/2832 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
027/18 Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Erfaringer fra Tildelingskontoret september 2018 
 
 
2, Erfaringer fra Tildelingskontoret oktober 2018 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

Erfaringer fra tildelings-kontoret, september 2018 
 

 

Antall dobbeltrom på langtidsavdelinger pr. 30.09.2018= 0 

Antall ektefellerom på langtidsavdelinger = 0 

 

Mnd. 

2018 

Antall 

utskrivningsklare 

pas 

Utskrivningsklare 

døgn 

Utskrivningsklare 

pasienter med 

betaling 

Betaling 

Januar 62 41 10 189 502 

 

Februar 37 

 

34 12 157 148 

Mars 43 

 

50 11 237 350 

April 40 

 

59 9 280 073 

Mai 40 12 3 

 
56 964 

Juni 38 19 7 90 193 

 

Juli 33 

 

67 9 318 047 

August 34 

 

22 7 104 434 

September 

 

41 7 3 33 229 

           

 Plass-situasjon pr. 30.09.2018 
 

Nordlandssykehuset- på vent 

på korttidsplass 
1 

Hjemmeboende- ant søkere 

korttidsplass 
8 

Hjemmeboende- antall 

søkere avlastning 
2 

Søkere langtidsplass 

 
5 

Innvilget langtidsplass, på 

vent, hjemme 
0 

Innvilget langtidsplass- på 

vent, korttidsavdeling 
0 

 

Saksopplysninger plass-tildeling 2018 

 
Langtidsplasser 

innvilget 
7 6 3 5 1 1 1 4 4    

 Jan Februar Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Langtidsplasser 

avslått 
2 1 0 0 0 1 0 2 0    



  Side 2 of 3 

Tildelte timer i hjemmetjenesten Nordvest, Sentrum øst og Paviljongene 

pr. januar 2012:1247,62 timer pr. uke 

pr januar 2013:1398,29 timer pr. uke 

pr. januar 2014:1621,28 timer pr. uke 

pr. januar 2015:1787,51 timer pr. uke 

pr. januar 2016:1697,74 timer pr uke 

pr. 30 juni 2016:1483,83 timer pr. uke 

pr. 31 desember 2016:1757,08 timer pr. uke 

pr. 31 januar 2017:1771,8 timer pr uke 

pr. 28 februar 2017:1653, 81 timer pr. uke 

pr. 31 mars 2017:1609,88 timer pr. uke 

pr. 31 juli 2017: 1609,5 timer pr. uke 

pr. 31 august 2017:1679,25 timer pr. uke 

pr. 30 september 2017:1657,52 timer pr. uke 

pr. 31 oktober 2017:1658,75 timer pr. uke 

pr. 30 november 2017: 1618,43 timer pr. uke 

pr. 31 desember 2017:1504, timer pr. uke 

pr. 31 januar 2018:1356,02 timer pr. uke 

pr. 28 februar 2018:1341,18 timer pr. uke 

pr. 31 mars 2018: 1375,62 timer pr. uke 

pr 30 april 2018:1473,77 timer pr. uke 

Pr. 31 mai 2018: 1448,72 timer pr. uke 

Pr.30 juni 2018:1437,10 timer pr. uke 

Pr. 31.07.2018: 1518,9 timer pr. uke 

Pr. 31.08.2018: 1585,53 timer pr. uke 

Pr. 30.09.2018: 1655,02 timer pr. uke 

 

 

 
 

Reduksjon på til sammen 262 timer fra november 2017, til januar 2018 kan i hovedsak 

forklares ut fra av at et høyt antall hjemmeboende med stort tjenestebehov, har hatt behov for 

høyere omsorgsnivå og blitt flyttet inn på institusjon.  
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  Side 3 of 3 

Tildelte timer rus/psykisk helse: 
pr. 31.03 2016: 206,81 timer pr. uke 

pr. 30.06 2016: 220,39 timer pr. uke 

pr. 30.09 2016: 219,43 timer pr.uke 

pr. 31.12 2016: 224 timer pr. uke 

pr. 31.01 2017: 226,46 timer pr. uke 

pr. 28. 02 2017: 233,63 timer pr.uke 

pr. 31.06 2017: 237,25 timer pr. uke 

pr. 31.07 2017: 235,24 timer pr.uke 

pr 31.08 2017: 234,82 timer pr. uke 

pr 30.09 2017: 223,82 timer pr. uke 

pr 31.10 2017: 257.17 timer pr. uke 

pr. 30.11 2017: 250,75 timer pr. uke 

pr. 31.12 2017: 247, timer pr. uke 

pr. 31.01 2018: 280,52 timer pr. uke 

pr. 28.02 2018: 282,04 timer pr. uke 

pr. 31.03 2018: 276,87 timer pr. uke 

pr. 30.04 2018: 276,2 timer pr. uke 

pr. 31.05 2018: 274,2 timer pr. uke 

pr. 30.06.2018: 250,12 timer pr. uke 

pr. 31.07. 2018: 247,2 timer pr. uke 

pr. 31.08.2018: 250,75 timer pr. uke 

pr. 30.09.2018: 241,79 timer pr. uke 
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Erfaringer fra tildelings-kontoret, oktober 2018 
 

 

Antall dobbeltrom på langtidsavdelinger pr. 31.10.2018= 1 

Antall ektefellerom på langtidsavdelinger = 0 

 

Mnd. 

2018 

Antall 

utskrivningsklare 

pas 

Utskrivningsklare 

døgn 

Utskrivningsklare 

pasienter med 

betaling 

Betaling 

Januar 62 41 10 189 502 

 

Februar 37 

 

34 12 157 148 

Mars 43 

 

50 11 237 350 

April 40 

 

59 9 280 073 

Mai 40 12 3 

 
56 964 

Juni 38 19 7 90 193 

 

Juli 33 

 

67 9 318 047 

August 34 

 

22 7 104 434 

September 

 

41 7 3 33 229 

Oktober 58 

 

23 5 109 181 

           

 

 

 Plass-situasjon pr. 31.10.2018 
 

Nordlandssykehuset- på vent 

på korttidsplass 
0 

Hjemmeboende- ant. søkere 

korttidsplass 
4 

Hjemmeboende- antall 

søkere avlastning 
0 

Søkere langtidsplass 

 
6 

Innvilget langtidsplass, på 

vent, hjemme 
0 

Innvilget langtidsplass- på 

vent, korttidsavdeling 
0 

 

 

 



  Side 2 of 3 

Saksopplysninger plass-tildeling 2018 

 
Langtidsplasser 

innvilget 
7 6 3 5 1 1 1 4 4 3   

 Jan Februar Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Langtidsplasser 

avslått 
2 1 0 0 0 1 0 2 0 1   

 

 

Tildelte timer i hjemmetjenesten Nordvest, Sentrum øst og Paviljongene 

pr. januar 2012:1247,62 timer pr. uke 

pr januar 2013:1398,29 timer pr. uke 

pr. januar 2014:1621,28 timer pr. uke 

pr. januar 2015:1787,51 timer pr. uke 

pr. januar 2016:1697,74 timer pr uke 

pr. 30 juni 2016:1483,83 timer pr. uke 

pr. 31 desember 2016:1757,08 timer pr. uke 

pr. 31 januar 2017:1771,8 timer pr uke 

pr. 31 juni 2017: 1592,38 timer pr. uke 

pr. 31 desember 2017:1504, timer pr. uke 

pr. 31 januar 2018:1356,02 timer pr. uke 

pr. 28 februar 2018:1341,18 timer pr. uke 

pr. 31 mars 2018: 1375,62 timer pr. uke 

pr 30 april 2018:1473,77 timer pr. uke 

pr. 31 mai 2018: 1448,72 timer pr. uke 

pr.30 juni 2018:1437,10 timer pr. uke 

pr. 31 juli 2018: 1518,9 timer pr. uke 

pr. 31 august 2018: 1585,53 timer pr. uke 

pr. 30 september 2018: 1655,02 timer pr. uke 

pr. 31oktober 2018: 1597,28 timer pr. uke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduksjon på til sammen 262 timer fra november 2017, til januar 2018 kan i hovedsak 

forklares ut fra av at et høyt antall hjemmeboende med stort tjenestebehov, har hatt behov for 

høyere omsorgsnivå og blitt flyttet inn på institusjon.  
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  Side 3 of 3 

Tildelte timer rus/psykisk helse: 
pr. 31 mars 2016: 206,81 timer pr. uke 

pr. 30 juni 2016: 220,39 timer pr. uke 

pr. 30 september 2016: 219,43 timer pr.uke 

pr. 31 desember  2016: 224 timer pr. uke 

pr. 31 januar 2017: 226,46 timer pr. uke 

pr. 31 mars 2017: 237, 25 timer pr. uke 

pr. 31 juni  2017: 234, 74 timer pr. uke 

pr. 30 september 2017: 223,82 timer pr. uke 

pr. 31 desember 2017: 247, timer pr. uke 

pr. 31 januar 2018: 280,52 timer pr. uke 

pr. 28 februar 2018: 282,04 timer pr. uke 

pr. 31 mars 2018: 276,87 timer pr. uke 

pr. 30 april 2018: 276,2 timer pr. uke 

pr. 31 mai 2018: 274,2 timer pr. uke 

pr. 30 juni 2018: 250,12 timer pr. uke 

pr. 31 juli 2018: 247,2 timer pr. uke 

pr. 31 august 2018: 250,75 timer pr. uke 

pr. 30 september 2018: 241,79 timer pr. uke 

pr. 31 oktober 2018: 249,29 timer pr. uke 
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 Kommunestyre  

 
 
Betalingsregulativ 2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Vedlegg: 
08.11.2018 Betalingsregulativ 2019 1396168 

31.10.2018 Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2019 (2018_09_05) 1395416 

31.10.2018 Tabell over investeringer vann- og avløp 2018-2020 1395417 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har i budsjett 2019 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 
deflator i statsbudsjettet på 2,8 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 
 
Saksopplysninger: 
 
Gravemeldinger 
Alt arbeid som skal foregå på kommunal grunn under bakken skal gravemeldes (søknadspliktig). For å 
innhente gravetillatelse må dette gjøres hos kommunens servicetorg i Torggata 21 adm.bygget. 
Servicetorget er behjelpelig med å sende gravemeldingen videre til alle aktører som har 
ledningsnett under bakken.  
 
Fauske kommune kan kreve gebyr for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging 
arbeids- og gravetillatelse. Det utstedes ett adm.gebyr pr. gravetillatelse/tiltak. Gebyret skal dekke 
kommunens gjennomsnittlige kostnadene i forbindelse med behandlingen, samhandling, kontroll og 
oppfølging av arbeidet. 
 
Gebyret faktureres ansvarlig entreprenør evt. der hvor tiltakshaver selv er ansvarlig tiltakshaver og 
utfører dette arbeidet, vil gebyret bli belastet tiltakshaver. Gebyret innbetales når gravesøknaden er 
behandlet av kommunen.  
 
 
Feieavgift 
Fra Salten Branns årsbudsjett: 
I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger pr. 10 
000 innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall piper og 



ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggende forskrift er gjeldende fra 01.januar 2016. Ny 
forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte fritidsboliger. Så langt er det 
registrert 26 304 pipeløp for boliger og 11 116 for fritidsboliger. Med bakgrunn i vesentlig merarbeid for 
håndtering av feiing og tilsyn i fritidsboliger er feie-tjenesten styrket med ett årsverk. Feie-avgiften er 
beregnet til kr 300 for boliger og kr 168 for fritidsboliger for år 2019. 
 
 
Voksenopplæringen 
Det er lagt inn en litt høyere pris, der Fauske kommune har lagt under andre voksenopplæringssentre. 
Dette gjelder for prøvene statsborgerprøve og norskprøver. Bodø kommune tar eksempelvis kr. 750, - 
for statsborgerprøven, mens Saltdal kommune tar kr. 700,-. Rådmannen har lagt seg på samme linje som 
Saltdal kommune. Ellers er samfunnskunnskapsprøve lagt inn. Voksenpedagogisk senter har betalende 
elever som skal ta denne prøven til neste år. 
 
 
Enhet VVA 
Momentum Selvkost og Fauske kommune hadde 4. september 2018 et møte hvor gebyrutviklingen ble 
gjennomgått. Fauske kommune har i dag et framførbart underskudd på vannsektoren på kr. 3,4 mill. og 
på avløpssektoren kr. 1,7 mill. Dette må hentes inn igjen i form av høyere gebyrer. Det er derfor 
nødvendig med en økning på 20 % i gebyrinntekter for vann og 10 % for avløp i 2019. 
 
En av årsakene til at det er opparbeidet et forholdsvis stort fondsunderskudd,er at svært mange av 
kommunens abonnenter har fått installert vannmåler de siste 2-3 årene,noe som medfører mindre 
inntekter enn forventet. I tillegg er lånerenta noe høyere og kommunens kapitalkostnader vil økes 
betydelig de neste år for å finansiere VVAs andel av nytt «Blålysbygg» samt bygging av nytt Erikstad 
Silanlegg.  
 
Abonnementsgebyrene for vann- og avløp, årsleie for vannmåler økes iht. lønns- og prisstigning på 2,8 
%. 
 
Slamgebyret økes med 3 %  
 
Videre er det i VVAs tabell tatt med egne takster for utleie av egne ressurser til lag og foreninger. 
 
 
Barnehagesatser 
Det som er litt spesielt i år er at satsene økes først en gang i januar og på nytt i august. 
 
Fra Statsbudsjettet 2019: 
Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2 990 kroner per måned. Regjeringen foreslår 
at maksimalprisen settes til 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019. Økningen i maksimalpris vil gi 
rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for barnehageutdanning og 
rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder. I 2018 er 
maksimalprisen 2 910 kroner per måned. 
 
 
SFO 
Det er lagt inn økning i SFO satsene for å nærme seg prinsippet om selvfinansiering av SFO plass.  
 
Det er presisert at nye satser for ordinær SFO tilbud gjelder fra 01.08.2019, mens satser for benyttelse 
av sommer SFO, i de ukene SFO ikke avvikler fellesferie, gjelder for sommeren 2019.   
 



 
Betalingssatser pleie/omsorg 
Begrunnelse for økning av egenandeler utover 2,8 %: 
Egenandeler merket rød er økt utover 2,8 %. 
Den generelle prisøkning har over tid vært høyere enn prosentsats kommunen har bestemt. Egenandel 
hjemmetjeneste er økt, etter sammenligning med andre kommuner. 
Det er lagt til flere intervaller egenandel miljø/aktivitet. Her har noen 2 ganger pr. mnd , mens andre kan 
ha opptil 8 ganger pr. mnd.   
 
 
Matsatser 
Middagene er økt med kr 4,- pr person. Dette sett ut fra prisstigning og sammenligning av priser fra våre 
nabokommuner. 
Det er også lagt inn en pris på kr. 12,00 for levering av enkeltdesserter til hjemmeboende.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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1. Betalingssatser Kultur og Idrett 

 

 

  

* Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.

*Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt 

spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen.

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Helse- og sosialsenter Bygdekafe/strikkekafe o.l. pr døgn 670 690

(kafe) Valnesfjord Konfirmasjoner/barndåp pr døgn 670 690

Lags-/foreningsaktivitet voksne pr døgn 130 134

Fra kommunen pr døgn 2430 2600

Utenfor kommune pr døgn 7330 7700

Teletunet Voksne pr måned 747 768

Ungdomsklubblokaler Valnesfjord og Fauske pr time 101 104

Gymnastikksaler Trening pr time 100 103

Idrettshall Trening voksne samt brukere pr time

andre kommuner 1/1

Trening voksne samt brukere pr. time

andre kommuner 1/3

Trening voksne samt brukere pr time

andre kommuner 2/3

Videregående skole - pr time

undervisning 1/3 - leien

reguleres fra skolestart

Arrangementer pr døgn 5562 5720

Grunnskolene Årsbasis 356856 366850

Leie av lagerplass kaldlageret pr mnd/pr m2 79 81

Vestmyra barnehage Ballettsal pr time 162 167

Squashhall pr time 83 85

Treningssal (Karate) pr time 0

Fauske kino

246

114

206

239

111

200
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Fauskebadet Billettpris voksne 100 103

Billettpris barn 36 37

Billettpris studenter 74 76

Billettpris familie 210 216

Billettpris honnør 84 87

Billettpris kulturkortet 74 76

Klippekort voksne 12 klipp 962 989

Klippekort barn 12 klipp 421 433

Klippekort studenter 12 klipp 725 745

Klippekort honnør 12 klipp 778 800

Grupper over 10 personer voksne pr pers 74 76

Grupper over 10 personer student pr pers 74 76

Grupper over 10 personer barn pr pers 31 32

Årskort voksne 2811 2890

Årskort barn 1026 1055

Årskort studenter 1852 1904

Årskort honnør 2144 2204

Årskort familie 1+1 3781 3887

Årskort familie  2+2 6479 6660

Halvårskort voksne 1872 1924

Halvårskort barn 770 792

Halvårskort studenter 1233 1268

Halvårskort honnør 1452 1493

Halvårskort familie 1+1 2483 2553

Halvårskort familie 2+2 4232 4350

Leie av terapibasseng pr gang 687 706

Leie av svømmebasseng pr gang 687 706

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

25 m. basseng u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Terapibassenget u/badevakt

Grunnskolens bruk i Fauske pr klassetime

Begge bassengene u/badevakt

Grunnskolens bruk i Sulisbadet pr klassetime 262 270

Svømmeskole (kommersielt) pr time

Sulitjelma Bad Voksne pr. gang 54 55

Barn pr. gang 26 27

Studenter pr. gang 26 27

Klippekort, voksne 12 klipp 390 400

Klippekort, barn 12 klipp 174 179

Klippekort, studenter 12 klipp 174 179

Årskort, voksne 1560 1604

Årskort, barn 578 595

Halvårskort, voksne 1011 1039

Halvårskort, barn 415 427

470

246

457

239
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Kunstgressbaner Trening kunstgressbaner voksne pr time 378 389

Seniorkamper kunstgress pr kamp 628 646

Ved tureringer og lignende

avtales pris med enhet kultur

Kulturskole Ordinær kulturskolekontingent høst 1354 1398

vår 1683 1730

Salg av tjenester til skoler/ pr time

barnehager

Salg av tjenester til pr. time + evt

organisasjoner - voksne kvelds-/helge/

høytidstillegg

Salg av tjenester til pr. time + evt

organisasjoner - barn/unge kvelds-/helge/

høytidstillegg

Instrumentleie - fioliner pr. semester 308 308

Materiell-avg. elever billedkunst pr semester 205 205

Fradrag ved lærerfravær mer enn pr gang

to ganger

Spilleoppdrag lærere (Ny) pr. gang, 

minimum + 

evt. kvelds-

/helge-

/høytidstillegg

750

pr. gang, 

minimum + 

evt. kvelds-

/helge-

/høytidstillegg

Spilleoppdrag m/elever (Ny)

500

pr. gang/døgn 

minimum

Leie av tegnesalen (Ny)
300

pr. gang pr. 

enhet 

(korttidsleie)

Leie av annet utstyr (el-piano, 

forsterkere osv.) (Ny) 200

375

237

82

363

231

74
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Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Skolebygg Klasserom pr dag 182 190

Klasserom natt/overnatting pr natt 77 80

Spesialrom, musikkrom, pr dag

skolekjøkken, filmrom m.m.

Vestmyra skole, auditoriet pr gang 1129 1165

Vestmyra skole, kunnskapstrappa pr gang 2257 2325

280270
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med hjemmel i matrikkelloven 

 

 

  

Etter medgått tid, men ikke mere en 50% 

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Oppretting av Punktfeste 9672 10156

matrikkelenhet - Areal fra 0 - 500 m2 13780 14469

Oppretting av Areal fra 501 - 1500 m2 18720 19656

grunneiendom og Areal fra 1501 - 2500 m2 22880 24024

festegrunn Areal fra 2501 m2 -

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for teig 2 når opppmåling 

 skjer sammen med hoved-

eiendommen

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Areal fra 0 - 500 m2 13819 14510

matrikkelenhet - Areal fra 501 - 1500 m2 18720 19656

Matrikulering av Areal fra 1501 - 2500 m2 22880 24024

eksisterende Areal fra 2501 m2 -

umatrikulert grunn Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Dersom tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens oppmålingsarbeid må avbrytes eller

avsluttes før det er fullført, skal det belastes slike gebyrer:

Forberedelse til forretning pågår:

av oppmålingsgebyret

Ferdig innkalt forretning: 50% av oppmålingsgebyret

Ferdig avholdt forretning: 75% av oppmålingsgebyret

Oppmålingsforretningen er matrikkelført: 100% av oppmålingsgebyret

1859

6500

1196

3445

1716

1952

6825

1256

3617

1802

36173445



Fauske kommune // Betalingsregulativ 2019  // Side 8 

 

  

Oppretting av Areal fra 0 - 50 m2 pr eierseksjon 2977 3126

matrikkelenhet - Areal fra 51 - 250 m2 pr eierseksjon 4784 5023

Oppmåling av uteareal Areal fra 251 - 500 m2 pr eierseksjon 8255 8668

på eierseksjon Areal fra 501 - 1500 m2 pr eierseksjon 18694 19629

Areal fra 1501 m2 - pr eierseksjon

Økning pr påbegynt da.

Tillegg for oppretting av 

matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Volum fra 0 - 2000 m3 18109 19014

matrikkelenhet - Volum fra 2001 m3 - 

Oppretting av Økning pr påbegynte 1000 m3

anleggseiendom Tillegg for oppretting av 

(grunneiendom) matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Oppretting av Faktureres etter medgått tid pr time

matrikkelenhet - 

Registerering av Tillegg for oppretting av 

jordsameie matrikkelenhet uten fullført

oppmålingsforretning

Grensejustering - Areal fra 0 - 250 m2 9672 10156

Grunneiendom, Areal fra 251 - 1000 m2 13819 14510

festegrunn og Klarlegging av rettigheter pr time

jordsameie faktureres etter medgått tid

Grensejustering - Volum fra 0 - 250 m3 4147 4354

anleggseiendom Volum fra 251 - 1000 m3 6903 7248

Arealoverføring - Areal fra 0 - 250 m2 16575 17404

Grunneiendom, Areal fra 251 - 500 m2 22698 23833

festegrunn og Arealoverføring pr. nytt

jordsameie påbegynt 500 m2

Klarlegging av rettigheter pr time

faktureres etter medgått tid

Arealoverføring - Volum 0 - 250 m3 6903 7248

anleggseiendom Volum 251 - 500 m3 11050 11603

Volumoverføring pr. nytt

påbegynt 500 m3

Klarlegging av For inntil 2 punkter 2067 2170

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen tidligere er grensepunkter

koordinatbestemt ved Kartlegging av rettigheter

NTH, NGO eller nyere faktureres etter medgått tid

koordinatsystemer

1802

3617

1802

3617

1802

723

1256

3617

1256

1802

1256

1716

3445

1716

3445

1716

689

1196

3445

1196

1716

1196

pr time

12561196
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Klarlegging av For inntil 2 punkter 8281 8695

eksisterende grense For overskytende pr punkt

der grensen ikke grensepunkter

tidligere er Klarlegging av rettigheter pr time

koordinatbestemt ved faktureres etter medgått tid

NTH, NGO eller nyere

koordinatsystemer

Privat avtale for For registering av inntil 2 punkter

eksisterende grense eller 100 m grenselengde

For hvert nytt punkt eller

100 m grenselengde

Alternativt kan gebyr pr time

fastsettes etter medgått tid

Innløsning av Behandlingsgebyr 3601 3781

festetomter under gnr. Arbeid som ikke kan beregnes pr time

102 bnr. 637/bnr. 638 - fastsettes etter medgått tid

Opplysningsvesenets

fond

Matrikkelføring av Forretning som omfatter erverv pr forretning

oppmålingsforretning av deler av 1 - 19 

utført av Statens grunneiendommer

vegvesen for riks- og Erverv av deler av 20 - 49 pr forretning

fylkesveger grunneiendommer

Erverv av deler av 50 pr forretning

grunneiendommer eller flere

Arbeid som ikke kan beregnes pr time

fastsettes etter medgått tid

Utstedelse av Matrikkelbrev inntil 10 sider 180

matrikkelbrev * Matrikkelbrev over 10 sider 360

Endringer i grunnlaget Ved endringer gjort av rekvident Alle satser

for matrikkelføring opprettholdes gebyret

av saken

* Utstedelse av matrikkelbrev reguleres i henhold til matrikkelloven

2894

1256

1256

1891

956

1256

1256

4272

2756

1196

1196

1801

910

1196

1196

4069

8145

12220

8552

12831
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4. Betalingsregulativ for behandling av søknad 

om byggetillatelse, 

utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger 

(Plan- og bygningslovens § 33-1) 

 

 

Alle arealberegninger gjøres etter BRA om ikke annet er spesifisert.

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Byggesaksbehandling Pr. selvstendig boenhet 15390 18468

av rene boligbygg For hytter (fritidshus) 12312 14774

(nybygg maks 2 etasjer)

Byggesaksbehandling Byggets bruksareal 0 - 50 m2 3899 4679

av tilbygg, påbygg, Byggets bruksareal 51 - 200 m2 pr m2 101 121

større lagerbygg, Byggets bruksareal 201 - 400 m2 pr m2 78 94

forretnings- og Byggets bruksareal 401 - 600 m2 pr m2 68 82

kontorbygg m.v. Byggets bruksareal over 600 m2 pr m2 56 67

For garasjer, uthus, For hver etasje over og under

1. etasje - 0 - 50 m2

For driftsbygninger For hver etasje over og under pr m2

i landbruk gis 1. etasje - 51 - 200 m2

50 % rabatt For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 201 - 400 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - 401 - 600 m2

For hver etasje over og under pr m2

1. etasje - over  600 m2

Ombygging/bruksendring

0 - 50 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

51 - 200 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

201 - 400 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

401 - 600 m2

Ombygging/bruksendring pr m2

over 600 m2

1306

1313

59

48

41

35

59

47

41

35

1094

49

40

34

29

1088

49

39

34

29
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For garasjer, uthus, 0 - 70 m2 3899 4679

naust, kaldlager og 71 - 100 m2 7757 9308

lignende Over 100 m2 8895 10674

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-1 tilfelle

gjelder

forstøtningsmur,

innhegning, 

fasadeendring, piper

Saksbehandling for for hvert

arbeider etter § 20-4 tilfelle

Saksbehandling av Bygg inntil 50 m2 1026 1231

rivingstillatelse Bygg inntil 200 m2 3899 4679

Bygninger over 200 m2 7849 9419

Påvisning av Bygninger med areal inntil 70 m2 2811 3373

bygningens plassering Bygninger med areal inntil 200 m2 5648 6778

 - Gebyr betales etter Bygninger med areal inntil 400 m2 8454 10145

bebygd areal (BYA) Bygninger med areal over 400 m2 14056 16867

Ny utstikking inntil 70 m2 1406 1687

Ny utstikking inntil 200 m2 2822 3386

Ny utstikking inntil 400 m2 4227 5072

Ny utstikking over 400 m2 7028 8434

Utstikking av ekstra kompliserte pr. time

bygninger - Kan kreves gebyr

etter medgått tid

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 70 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 200 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal inntil 400 m2

Beliggenhetskontroll - 

Areal over 400 m2

Søknad om ansvarsrett Personlig godkjenning

ansvarsrett selvbygger

Søknad om

rammetillatelse

Ferdigattest Tiltak hvor det er gått mer enn

3 år etter tillatelse er gitt

2616

4679

1038

3373

6778

10145

16867

4679

2665

3899

944

2811

5648

8454

14056

2180

3899

2221
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Tiltak som krever Dispensasjon uten høring pr søknad 4104 4925

dispensjon etter Dispensasjon med høring  (andre pr søknad

PBL § 19 myndigheter)

Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30 % av gebyr

Endring av tillatelse Endring søknad - små tiltak og pr søknad

 - Tilleggsgebyr for økt tekniske installasjoner

areal eller antall Endring søknad - pr søknad

leiligheter søknadspliktige tiltak

Registreringssaker Registrering andre bygg/tiltak 918 1102

Tilsyn Tilsyn bolig 3237 3884

Tilsyn bygg (frittliggende >50 m2) 1616 1939

Tilsyn byggeplass 4858 5830

Tilsyn foretak 3237 3884

Tiltak i strid med Oppføring av tiltak som utføres/ 3 ganger 

plan- og bygningsloven er utført i strid med byggesaks-

og bestemmelser gitt i eller i gebyr

dokumenttilsyn medhold av PBL, herunder tiltak i

strid med ramme- og/eller

igangsettingstillatelse og 

ulovlig igangsetting

Dersom søknad eller melding er (2 x timesats)

ufullstendig, mangelfull eller

inneholder ukorrekte 

opplysninger, og av den grunn

ikke kan behandles før den er

komplett eller korrigert av

ansvarlig søker - Gebyr for

tilsynsoppfølging

Dersom en ansvarlig søker sender (3 x timesats)

inn melding om mindre tiltak

etter § 20-4 eller søknad om 

enkle tiltak, uten at vilkårene

for mindre/enkle tiltak er oppfylt

 - Gebyr for tilsynsoppfølging

For tilsyn ved tiltak som utføres pr time

i strid med gitte tillatelser, vilkår

i tillatelser eller øvrige

bestemmelser i PBL - Gebyr etter

medgått tid

Avhold befaring (+ reiseutg.) pr befaring 2832 3257

Gebyr for sakkyndig bistand pr time

betales etter medgåtte utgifter

2077

3115

1038

1038

7387

1336

4002

6156

944

1113

3335

1888

2832

944
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5. Deling etter plan- og bygningsloven 

 

 

 

6. Gebyr for behandling av private 

reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ 

endringer og sertifisering miljøfyrtårn 

 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Delingssøknader etter Søknad i regulerte områder 2314 3008

PBL § 20-1 m Søknad om uregulerte områder 3468 4508

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Behandling av mindre

vesentlige

reguleringsendringer

Behandling av 

dispensasjonssøknader

Behandling av For enkel plan 42000 46200

reguleringsplaner Sammesatt plan 54000 59400

For krevende plan 72000 79200

10920

6300

10400

6000

Sertifisering 

miljøfyrtårn
5000
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7. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og 

delingssaker etter jordloven 

 

 

 

8. Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier 

 

 

 

9. Gebyr for gravemeldinger 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Behandling av søknader

om delingssamtykke

etter jordloven

Behandling av søknader

om konsesjon

Gebyrene reguleres i henhold til jordlova.

2000

5000

2000

5000

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Skogsveier Utarbeiding av plan 9696 11635

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Arbeidsvarsling

pr 

gravetillatelse

/tiltak

650                 

pr 

gravetillatelse

/tiltak

1 550             

Søknadspliktig arbeid 

Gebyr for behandling av 

gravemelding
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10. Seksjonering 

 

 

 

11. Priser torgleie Fauske sentrum 

 

 

 

12. Parkeringssatser 

 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Gebyr for behandling 3 x rettsgebyret

av seksjonering 

Gebyrene reguleres etter rettsgebyret.

34503390

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Torgleie Sommersesong: 01.05 - 30.09 pr sesong 4104 4300

Vintersesong: 01.10 - 30.04 pr sesong 4104 4300

Strøm pr sesong 1026 1400

Torgplass uten strøm pr dag 200 200

Torgplass med strøm pr dag 250 250

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Parkering helårskort Definerte og udefinerte P plasser År 7500 7600

Bobilparkering Ved Rema pr døgn 160 190

Flytebrygge - leie pr døgn 100 150

Parkering 

Samfunnshus/Helland

Dag før kl 1000 pr døgn

28 32

Parkeringsgebyr 

sentrum

pr time
18 22

Parkering 

Samfunnshus/Helland

Dag etter 0900 pr time
18 22
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13. Skanning/ kopiering/ utskrift 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Grunnkart eller Privat - Utsnitt rundt eiendom pr. stk. inkl. mva 169 203

 situasjonskart Privat- Utsnitt av store areal pr. stk. inkl. mva 410 492

(høydekurver, Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

eiendomsgrenser, Utsnitt rundt eiendom 

bygninger, veg) Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt for reguleringsplan

Offentlig/firma - pr. stk. inkl. mva

Utsnitt av store areal

Priser pr. utskrift i farge A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 133 160

A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 51 61

Maksimal lengde på A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 205 246

utskrift er 18 m. A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 82 98

A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 436 523

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 154 185

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 564 677

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 257 308

Priser pr. utskrift A2 – lengde opp til 60 cm pr. stk. inkl. mva 128 154

i sort/hvit A2 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 26 31

A1 – lengde opp til 85 cm pr. stk. inkl. mva 128 154

Maksimal lengde på A1 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 62 74

utskrift er 18 m. A0 – lengde opp til 1.3 m pr. stk. inkl. mva 282 338

A0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 103 124

B0 – lengde opp til 1.5 m pr. stk. inkl. mva 385 462

B0 - Tillegg pr meter pr. stk. inkl. mva 154 185

Skanning A3 pr. stk. inkl. mva 31 37

(farge og sort/hvit) A2 pr. stk. inkl. mva 51 61

A1 pr. stk. inkl. mva 77 92

A0 pr. stk. inkl. mva 128 154

Laminering A4 pr. stk. inkl. mva 21 25

A3 pr. stk. inkl. mva 41 49

Posthylse 46 cm    pr. stk. inkl. mva 26 31

(I tillegg frakt etter 63 cm  pr. stk. inkl. mva 31 37

Posten prisregulativ) 80 cm pr. stk. inkl. mva 41 49

103cm pr. stk. inkl. mva 62 74

308

985

985

257

821

821
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14. Betalingssatser – Mat levert fra Fauske 

storkjøkken 

 

 

 

15. Feieavgift 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Middag paviljongene Normalporsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Stor porsjon m/dessert m/mva Se p/o Se p/o

Middag tilkjørt Middag m/dessert m/mva 83 87

hjemmeboende Middag u/dessert m/mva 75 79

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Feieavgift Boliger ekskl. mva pr pipeløp 280 300

Fritidsboliger ekskl. mva pr pipeløp 121 168
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16. Vann-, avløp- og slamgebyr 

 

 

 

17. Husholdningsgebyr 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet

Vann Avløp Sum m/mva Vann Avløp Sum m/mva

Tilknytningsgebyr Engangsgebyr pr. bygg 4741,146 4002,426 10929,465 4873,9 4114,49 11235,49

Årsgebyrer Abonnementsgebyr bolig/ fritidshuspr. boenhet 596,11 478,12 1343,03 612,80 491,51 1380,38

Ab.gebyr for næring/ andre bygg eiendom/seksjon 596,11 478,12 1343,03 612,80 491,51 1380,38

Forbruksgebyr etter areal kr/m2 20,53 16,62 46,44 24,64 18,28 53,65

Forbruksgebyr etter måler kr/m3 15,39 12,47 34,83 18,47 13,72 40,23

Årsleie for vannmåler 3/4" 186,22 191,43

1 " 255,58 262,74

1 1/2 " 486,84 500,47

2" 890,57 915,51

Slam Slamavgift bolig,

tømming hvert år 1652,37 2065,34

Slamavgift bolig,

tømming hvert 2. år 825,93 1032,41

Slamavgift hytter

tømming hvert 4. år 413,48 516,85

Andre tjenester lag og foreninger

Flytting tråkkemaskin
På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet
Pris per time 811,00

Utleie sugebil 
På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet

Pris per time 

ink. mva
1265,00

Utleie brøytetjenester 

Fauske/Valnesfjord

På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet

Pris per time 

ink. mva.
1000,00

Utleie brøytetjenester 

Sulitjelma

På innmeldte behov fra eksterne 

aktører etter kapasitet

Pris per m2 

ink. mva. 

Gjelder ekstra 

snørydding 

parkerings-

plasser

10

pr. tank

pr. tank

pr. tank

2018 2019

425,88 532,36

2127,421701,94

850,71 1063,38

965
Plombering og åpning av 

innvendig stoppekran

pr. oppmøte

Område Beskrivelse Enhet

Komm. Sum Sum Hyppigere Ekstra

tillegg eks. mva inkl. mva tømming tømming

Husholdningsgebyr Grunngebyr pr dunk 2052 2565 57 2103 2629

80 liter pr dunk 2052 2565 528 165 57 2103 2629 541 169

130 liter pr dunk 2297 2871 593 204 57 2354 2943 607 209

190 liter pr dunk 2589 3236 667 259 57 2653 3317 684 265

240 liter pr dunk 2831 3539 730 264 57 2902 3627 748 270

350 liter pr dunk 3370 4213 1090 402 57 2444 3055 1117 412

500 liter pr dunk 5616 7021 1446 561 57 5757 7196 1483 575

Kommunalt miljøgebyr kr. 57,00

2018 2019

Hyppigere 

tømming 

inkl. mva

Ekstra 

tømming 

inkl. mva

 Komm. 

tillegg 

Sum eks. mvaSum inkl. 

mva
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18. Diverse betalingssatser i pleie og omsorg 

 

 

 

  

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Paviljongene - Husleie Beboer pr mnd 4686 5000

Sagatun Beboer pr mnd 3598 5000

Paviljongene - Mat Middag pr mnd 2569 2685

Tørrmat pr mnd 1473 1514

Trygghetsalarm Tap av alarmknapp - Erstatning pr stk 944

Hjemmetjenester

(Grunnbeløp pr

01.05.2018 - kr 96883) Utgiftstak 2 - 4 G pr år 13592 14016

Utgiftstak over 4 G pr år 22009 22272

Månedsabonnement inntil 2 G pr mnd

(max.pris avh. av ant. t. pr.mnd.) 

Månedsabonnement 2 - 4 G pr mnd 1136 1200

Månedsabonnement over 4 G pr mnd 1834 1856

Timesats 2 - 4 G pr time 142 150

Timesats over 4 G pr time 226 232

Korttidsopphold

Egenandel dagsentertilbud

1 gang pr mnd

Egenandel dagsentertilbud

fra 2 ganger til 3 ganger

Statens 

satser

118

Statens 

satser

Statens 

satser

Statens 

satser

Utgiftstak inntil 2 G
pr år 2347

115

229

Døgnsats Statens 

satser

Dagopphold Statens 

satser

Statens 

satser

Egenandel dagsentertilbud fra 4 

ganger
400

Miljø/aktivitetstjensten

235
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19. Betalingssatser for kommunale barnehager 

gjeldende fra 01.01.2019 

 

 

 

20. Betalingssatser for SFO skoleåret 

2019/2020 

 

 

 

  

NB! Gjelder fra 01.01.2019

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Satser kommunale Helplass 100 % 2910 2990 Fra 1. aug 2019 økes satsen til 3040

barnehager Halv plass 50 % 1455 1495 Fra 1. aug 2019 økes satsen til 1520

Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr time 44

pr dag

Enkeltdager pr dag 223 229

Matpenger pr dag 24 26

45

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

SFO Sats 1: Opphold 0-15 t/u 1035 1900

Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover 1735 2600

Matpenger Sats 1 118 125

Sats 2 143 160

Leksehjelp i SFO-tiden Sats 1 -121 125

Sats 2 -121 125

Sommer SFO 2019 Pr. dag 155 160

Pr. uke 616 700

Pr. 4 uker 1880 2600

Matpenger sommer SFO Pr. dag 15
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21. Voksenopplæring 

 

 

 

Område Beskrivelse Enhet 2018 2019

Elever som ikke har rett og plikt pr undervisn.-

(EØS/arbeidsinnvandrere) time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Elever som har plikt, men ikke pr undervisn.-

rett time

 - i ordinære grupper på dagtid

hvis det er ledig plass

Statsborgerprøve 600 700

Norskprøve muntlig 600 650

Norskprøve skriftlig

(hel prøve)

Delprøve norsk skriftlig 300 325

Voksenopplæring

55

55

650

Samfunnskunnskapsprøve for 

betalende elever
650

52

52

600



2019 2020 2021 2022 2023 2024

20,0 % 7,0 % 7,0 % 2,0 % -7,4 % 2,6 %
10,0 % 20,0 % 13,0 % 0,0 % 0,5 % 4,4 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Fauske kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-
tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å 
frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger 
på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 
abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd 
som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd 
som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Fauske kommune benytter selvkostmodellen 
Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske 
kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger 
knyttet til selvkost.

Total endring

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling vann og avløp

Årlig gebyrendring
fra året før

Vann
Avløp

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,46 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 
%. Budsjettet er utarbeidet den 4. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke 
tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan.  Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder 
henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som Fauske kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste 
faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter 
(kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det 
er utfordrende å treffe med budsjettet.

3 226
4 593

5 511 5 895 6 308 6 435

2 608

3 715

4 085
4 903

5 539 5 541

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Normalgebyr inkl. mva.

Vann Avløp



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 726 kr 745 kr 836 kr 895 kr 958 kr 978
3 % 12 % 7 % 7 % 2 %

kr 12,50 kr 19,24 kr 23,38 kr 25,00 kr 26,75 kr 27,29
54 % 22 % 7 % 7 % 2 %

kr 3 226 kr 4 593 kr 5 511 kr 5 895 kr 6 308 kr 6 435
42 % 20 % 7 % 7 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

5 087 416 5 843 800 6 077 552 6 320 654 6 573 480 6 836 419 50 %
5 306 620 5 350 800 5 484 570 5 621 684 5 762 226 5 906 282 46 %

222 272 107 777 110 471 113 233 116 064 118 966 1 %
268 502 331 060 339 337 347 820 356 515 365 428 3 %

10 884 810 11 633 437 12 011 930 12 403 391 12 808 286 13 227 095 100 %
Årlig endring 7 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

6 956 931 7 161 491 7 129 941 7 065 441 6 989 641 6 957 191 62 %
0 0 383 000 800 500 1 143 000 1 143 000 5 %

2 872 248 3 323 702 3 318 364 3 143 760 2 970 884 2 799 336 27 %
0 133 380 472 222 850 650 1 023 237 995 119 5 %

9 829 179 10 618 572 11 303 526 11 860 350 12 126 761 11 894 646 100 %
Årlig endring 8 % 6 % 5 % 2 % -2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

216 709 225 377 234 393 243 768 253 519 263 660 100 %
216 709 225 377 234 393 243 768 253 519 263 660 100 %

Årlig endring 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

16 908 231 18 361 355 21 976 301 23 592 136 25 327 544 25 924 900 100 %
13 863 50 000 92 420 92 420 92 420 92 420 0 %
87 799 0 0 0 0 0 0 %

17 009 893 18 411 355 22 068 721 23 684 556 25 419 964 26 017 320 100 %
Årlig endring 8 % 20 % 7 % 7 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

1 942 350 1 666 200 1 707 855 1 750 551 1 794 315 1 839 173 97 %
62 922 129 389 64 695 32 347 16 174 8 087 3 %

2 005 272 1 795 589 1 772 550 1 782 899 1 810 489 1 847 260 100 %
-10 % -1 % 1 % 2 % 2 %

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 11,6 millioner kr til 12,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
driftsutgiftene med 2,3 millioner kr, fra 10,9 millioner kr i 2017 til 13,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 50 % av de totale driftsutgiftene. 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)
Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)
Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.
Årlig endring

Vanngebyrsatser

I Fauske kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 
15 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 20 % fra kr 4 593,- til kr 5 511,-. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 3 209,-, hvorav kr 919,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 
en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 15 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 226,- i 2017 til kr 6 435,- 
i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 10,6 millioner kr til 11,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker kapitalkostnadene med 2,1 millioner kr, fra 9,8 millioner kr i 2017 til 11,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig økning på 4 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Vann

Avskrivningskostnad

Driftsutgifter Vann

Kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader Vann

1654 TILKNYTNINGSAVGIFT INDUSTRI MVA.PL.

Øvrige inntekter Vann

16** Øvrige salgsinntekter
17** Refusjoner

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Vann

Sum øvrige inntekter

Gebyrinntekter Vann

1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT
1653 TILKNYTNINGSAVGIFTER PRIVATE MVA.PL.

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 20 % fra 18,4 millioner kr til 22,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker gebyrinntektene med 9,0 millioner kr, fra 17,0 millioner kr i 2017 til 26,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 9 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 1 % fra 1,8 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
reduseres øvrige inntekter med 0,2 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2017 til 1,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig reduksjon på 2 %. 

Indirekte kostnader Vann

Indirekte driftsutgifter (netto)
Sum indirekte kostnader

Driftsutgifter Vann

10** Lønn
11** Varer og tjenester
12** Varer og tjenester
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer
Kalkulatorisk rente
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,23 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2017 til 
2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2017 til 0,26 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Gebyrinntekter Vann

Vann - 2017 til 2022
Vanngebyrsatser

Årlig endring



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

10 884 810 11 633 437 12 011 930 12 403 391 12 808 286 13 227 095 13 660 319
2 872 248 3 457 082 3 790 586 3 994 410 3 994 121 3 794 455 3 608 749
6 956 931 7 161 491 7 512 941 7 865 941 8 132 641 8 100 191 7 997 891

216 709 225 377 234 393 243 768 253 519 263 660 274 206
-2 005 272 -1 795 589 -1 772 550 -1 782 899 -1 810 489 -1 847 260 -1 889 196
18 925 426 20 681 798 21 777 299 22 724 611 23 378 078 23 538 141 23 651 969
17 009 893 18 411 355 22 068 721 23 684 556 25 419 964 26 017 320 24 180 681
-1 915 533 -2 270 443 291 422 959 945 2 041 887 2 479 179 528 712

90 % 89 % 101 % 104 % 109 % 111 % 102 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1 451 671 -3 414 911 -5 791 827 -5 639 299 -4 806 274 -2 857 507 -418 130
-1 915 533 -2 270 443 291 422 959 944 2 041 886 2 479 178 528 711

-47 707 -106 473 -138 894 -126 919 -93 119 -39 801 -3 783
-3 414 911 -5 791 827 -5 639 299 -4 806 274 -2 857 507 -418 130 106 798

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Selvkostgrad i %

+/- Selvkostresultat

Selvkostresultat

Selvkostfond/fremførbart underskudd

Gebyrinntekter

Selvkostoppstilling Vann

Selvkost dekningsgrad i %

 - Øvrige inntekter

Inngående balanse 01.01

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter
Direkte kalkulatoriske rentekostnader
Direkte kalkulatoriske avskrivninger
Indirekte kostnader (drift og kapital)

Gebyrgrunnlag

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd
Utgående balanse 31.12



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 583 kr 598 kr 600 kr 718 kr 809 kr 806
3 % 0 % 20 % 13 % 0 %

kr 10,13 kr 15,59 kr 17,43 kr 20,93 kr 23,65 kr 23,68
54 % 12 % 20 % 13 % 0 %

kr 2 608 kr 3 715 kr 4 085 kr 4 903 kr 5 539 kr 5 541
42 % 10 % 20 % 13 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

4 098 381 4 550 400 4 732 416 4 921 713 5 118 581 5 323 324 58 %
3 069 121 3 069 891 3 146 638 3 225 304 3 305 937 3 388 585 39 %

237 570 248 028 254 229 260 584 267 099 273 777 3 %
3 339 0 0 0 0 0 0 %

7 408 411 7 868 319 8 133 283 8 407 601 8 691 617 8 985 686 100 %
Årlig endring 6 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

3 376 710 3 364 638 3 311 038 3 207 638 3 092 138 3 050 188 45 %
0 0 333 000 1 885 500 3 438 000 3 438 000 21 %

1 342 197 1 547 639 1 544 894 1 464 715 1 387 227 1 311 676 20 %
0 98 280 686 857 1 628 194 2 047 028 1 962 453 15 %

4 718 907 5 010 557 5 875 788 8 186 046 9 964 392 9 762 317 100 %
Årlig endring 6 % 17 % 39 % 22 % -2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

169 715 176 504 183 564 190 907 198 543 206 484 100 %
169 715 176 504 183 564 190 907 198 543 206 484 100 %

Årlig endring 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

10 803 859 11 694 784 12 904 537 15 493 410 17 514 577 17 527 664 100 %
7 802 50 000 78 020 78 020 78 020 78 020 0 %

58 515 0 0 0 0 0 0 %
10 870 176 11 744 784 12 982 557 15 571 430 17 592 597 17 605 684 100 %

Årlig endring 8 % 11 % 20 % 13 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

1 040 045 1 106 700 1 134 368 1 162 727 1 191 795 1 221 590 83 %
552 431 165 951 170 100 174 352 178 711 183 179 17 %

1 592 476 1 272 651 1 304 467 1 337 079 1 370 506 1 404 769 100 %
Årlig endring -20 % 3 % 2 % 2 % 3 %

Avløp - 2017 til 2022
Avløpgebyrsatser
I Fauske kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 
15 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 10 % fra kr 3 715,- til kr 4 085,-. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 934,-, hvorav kr 370,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 
en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 16 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 608,- i 2017 til kr 5 541,- 
i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann.  Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)
Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)
Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.
Årlig endring

Driftsutgifter Avløp

Kapitalkostnader Avløp

Indirekte kostnader Avløp

Gebyrinntekter Avløp

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 7,9 millioner kr til 8,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
driftsutgiftene med 1,6 millioner kr, fra 7,4 millioner kr i 2017 til 9,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 58 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Avløp

10** Lønn
11** Varer og tjenester
12** Varer og tjenester
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Sum driftsutgifter

Indirekte driftsutgifter (netto)
Sum indirekte kostnader

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 17 % fra 5,0 millioner kr til 5,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker kapitalkostnadene med 5,0 millioner kr, fra 4,7 millioner kr i 2017 til 9,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 16 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 65 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Avløp

Avskrivningskostnad
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer
Kalkulatorisk rente
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 11 % fra 11,7 millioner kr til 13,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
øker gebyrinntektene med 6,7 millioner kr, fra 10,9 millioner kr i 2017 til 17,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 10 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Avløp

1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT
1653 TILKNYTNINGSAVGIFTER PRIVATE MVA.PL.
1654 TILKNYTNINGSAVGIFT INDUSTRI MVA.PL.

Sum gebyrinntekter

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,18 millioner kr til 0,18 millioner kr. I perioden 2017 til 
2022 øker indirekte kostnader med 0,04 millioner kr, fra 0,17 millioner kr i 2017 til 0,21 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 3 % fra 1,3 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 
reduseres øvrige inntekter med 0,2 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
årlig reduksjon på 2 %. 

Øvrige inntekter Avløp

16** Øvrige salgsinntekter
17** Refusjoner

Sum øvrige inntekter



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7 408 411 7 868 319 8 133 283 8 407 601 8 691 617 8 985 686 9 290 178
1 342 197 1 645 919 2 231 751 3 092 909 3 434 254 3 274 129 3 114 664
3 376 710 3 364 638 3 644 038 5 093 138 6 530 138 6 488 188 6 476 438

169 715 176 504 183 564 190 907 198 543 206 484 214 744
-1 592 476 -1 272 651 -1 304 467 -1 337 079 -1 370 506 -1 404 769 -1 439 888
10 704 557 11 782 728 12 888 168 15 447 475 17 484 046 17 549 719 17 656 136
10 870 176 11 744 784 12 982 557 15 571 430 17 592 597 17 605 684 17 711 166

165 619 -37 944 94 389 123 955 108 551 55 965 55 030
102 % 100 % 101 % 101 % 101 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1 831 473 -1 700 478 -1 778 657 -1 726 862 -1 643 863 -1 574 416 -1 556 492

165 619 -37 944 94 389 123 955 108 551 55 966 55 030
-34 624 -40 235 -42 594 -40 956 -39 104 -38 042 -37 613

-1 700 478 -1 778 657 -1 726 862 -1 643 863 -1 574 416 -1 556 492 -1 539 075
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter
Selvkostresultat

Selvkostoppstilling Avløp

Direkte kalkulatoriske rentekostnader
Direkte kalkulatoriske avskrivninger
Indirekte kostnader (drift og kapital)
 - Øvrige inntekter

Utgående balanse 31.12

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat



2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 1 006 kr 1 033 kr 1 034 kr 1 054 kr 1 075 kr 1 271
3 % 0 % 2 % 2 % 18 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

35 643 35 985 36 885 37 807 38 752 39 721 4 %
523 182 523 182 536 262 1 049 668 1 075 910 1 102 808 95 %

6 589 0 0 0 0 0 0 %
565 414 559 167 573 146 1 087 475 1 114 662 1 142 528 100 %

Årlig endring -1 % 3 % 90 % 2 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

13 318 13 851 14 405 14 981 15 580 16 204 100 %
13 318 13 851 14 405 14 981 15 580 16 204 100 %

Årlig endring 4 % 4 % 4 % 4 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling
2017 - 2022

795 884 828 042 829 756 846 577 863 443 1 021 244 100 %
795 884 828 042 829 756 846 577 863 443 1 021 244 100 %

Årlig endring 4 % 0 % 2 % 2 % 18 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
565 414 559 167 573 146 1 087 475 1 114 662 1 142 528 1 171 091

13 318 13 851 14 405 14 981 15 580 16 204 16 852
578 732 573 018 587 551 1 102 456 1 130 242 1 158 732 1 187 943
795 884 828 042 829 756 846 577 863 443 1 021 244 1 118 317
217 152 255 024 242 205 -255 879 -266 799 -137 488 -69 626

138 % 145 % 141 % 77 % 76 % 88 % 94 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
147 819 370 048 636 714 897 561 660 615 406 785 277 614
217 152 255 024 242 205 -255 879 -266 799 -137 487 -69 626

5 077 11 643 18 642 18 933 12 969 8 316 5 973
370 048 636 714 897 561 660 615 406 785 277 614 213 961

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostresultat
Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12
Selvkostgrad i %

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Gebyrinntekter

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostoppstilling Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 0 % fra 0,8 millioner kr til 0,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 0,8 millioner kr i 2017 til 1,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 5 %. Konto 1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Slamtømming

1651 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER AVG.PLIKT
Sum gebyrinntekter

Indirekte kostnader Slamtømming
Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 13,9 tusen kr til 14,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 
øker indirekte kostnader med 2,9 tusen kr, fra 13,3 tusen kr i 2017 til 16,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 
økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Slamtømming

Indirekte driftsutgifter (netto)
Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 0 % fra kr 1 033,- til kr 1 034,-. I perioden 2017 til 2022 vil 
årsgebyret totalt øke med kr 265,-, hvorav kr 1,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 
gebyrøkning på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 006,- i 2017 til kr 1 271,- i 2022.  Gebyrsatsene 
er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser

Normalgebyr
Årlig endring

Driftsutgifter Slamtømming
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,6 millioner kr til 0,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 
driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 0,6 millioner kr i 2017 til 1,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 
på 15 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Slamtømming

11** Varer og tjenester
13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.
14** Overføringsutgifter

Sum driftsutgifter

Slamtømming - 2017 til 2022
Slamtømming - gebyrsatser
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Sak nr.   Dato 
029/18 Helse- og omsorgsutvalg 26.11.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Samarbeidsform for NAV i Indre Salten 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommunestyre er positiv til deltakelse i et interkommunalt NAV-samarbeid i Indre 
Salten etter kommunelovens § 28 (vertskommunesamarbeid) jfr vedlagt rapport «Samarbeid 
om NAV i Indre Salten» modell 2 b. 

2. Det utformes forslag til samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28-e som forelegges 
kommunestyret for behandling. Samarbeidsavtalen skal også beskrive rutiner for dialog 
mellom vertskommune og samarbeidskommuner. 

3. Vertskommunesamarbeidet har gyldighet når deltagende kommuners kommunestyrer har gitt 
sin tilslutning til samarbeidsavtalen. 

 
 

 
Vedlegg: 
14.11.2018 HøringsinnspillAnsatteNAV 1396809 

14.11.2018 Utredning Samarbeid om NAV i IS 1396810 
 
Sammendrag: 
Partnerskapet for NAV-kontorene i Indre Salten har arbeidet med å se på en fremtidig organisering og 
oppgavefordeling. Partnerskapet ser det som nødvendig å samlokalisere og rasjonalisere driften iht 
nasjonale og statlige føringer for NAV. Det foreslås å organisere NAV etter en vertskommunemodell 
 
Saksopplysninger: 
Partnerskapet for NAV-kontorene i Indre Salten (Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn) har 
sammen jobbet for hvordan kommunene skal tilpasse seg et fremtidig NAV for å møte 
samfunnsendringene. Stortingsmelding 33 (2015-2016) setter fokus på at flere har behov for 
trygdeytelser og at det er økning i unge stønadsmottakere. Det blir flere innvandrere med svake 
grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer, arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir 
stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte. Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker og det 
er relativt høyt frafall fra videregående skole. For å møte utfordringene med å få flere i arbeid og 
aktivitet, må NAV-kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere spesialisering og 
profesjonalisering. Meldingen peker på at virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og 
omstrukturering, som vil føre til større og færre NAV-kontor. Dette må også sees i lys av at 
garantikontorordningen er opphevet. Ressurser fra Stat til NAV i Nordland er, og vil bli redusert ytterlige 
fremover, og dermed er en effektivisering i struktur og drift en nødvendighet for å opprettholde 
tjenestene til innbyggerne.   
 
Stortingsmelding «Digital Agenda» (2016) viser videre til at det offentlige skal legge til rette for et 



digitalt førstevalg. Digital samhandling skal være hovedregelen mellom bruker og offentlig forvaltning. 
Dette arbeidet har svært høy prioritet i NAV og stadig flere arbeidsprosesser blir digitalisert. 
Digitalisering er den største driveren for endringer i NAV, og er en rammebetingelse NAV må forholde 
seg til når en skal bygge nye organisasjonsmodeller. Slik digitalisering krever nødvendigvis stort 
kompetansemiljø som vanskelig kan utvikles av små NAV-kontor alene.    
 
Omverdensanalysen til NAV konkluderer med at det frem mot 2030 må forventes fortsatt sterk 
befolkningsvekst og det blir særlig stor økning av eldre og innvandrere. NAV vil få flere brukere og 
områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil vokse særlig mye. Omstillingene i arbeidslivet 
vil skje raskere og i større omfang enn tidligere, og arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere 
kompetansen sin oftere enn før. Dette vil kreve at NAV-kontorene må rigges for å være i stand til å 
foreta raske omprioriteringer og for å samhandle tettere med arbeidsgivere og utdannings- og 
helsesektoren.  
 
Til sist gir arbeidet med kommunereformen implikasjoner for tettere samarbeid med nabokommunene. 
Det ligger klare forventninger fra fylkesmannen til økt samarbeid i regionen for å øke robustheten.  
 
Det er lang tradisjon for samarbeid mellom NAV-kontorene i Indre Salten. Fra 2009 og frem til i dag har 
kontorene samarbeidet innenfor oppgaveløsning, kompetansebygging, ledelse, tiltaksbruk m.m. 
Samarbeidet oppleves å ha bidratt til bedre tjenester, og kvalitativt bedre kontordrift. I de siste årene 
har det vist seg at uformelle samarbeid ikke er tilstrekkelig for å møte krav og forventinger som stilles til 
NAV. Partnerskapet for NAV-enhetene ønsket derfor i partnerskapsmøte 6. desember 2017 å utrede 
hvilke effekter som kan oppnås ved et økt og mer forpliktende NAV-samarbeid i Indre Salten.  
 
Prosjektets hovedmål har vært å utrede grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av 
NAV i Indre Salten. Rapporten utreder grunnlag for etablering av felles kontor etter 
vertskommunemodell, samt skissere andre aktuelle organisatoriske løsninger. Utredningen belyser 
rammebetingelser, brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv, ledelse, økonomi og kommunalt 
samhandlingsperspektiv. Arbeidsgruppa har bestått av NAV-lederne fra alle kontor, to tillitsvalgte i 
samarbeidet, én rådmann og prosjektleder fra NAV Nordland. Arbeidet har underveis blitt orientert for 
kommunestyret den 3. mai i år. Partnerskapet har i møte 31.aug i år gitt tilslutning til å sende rapporten 
til politisk behandling i kommunestyrene etter høring.    
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Foreliggende rapport forsøker å besvare problemstillingen ved å peke på fordeler, ulemper og mulige 
effekter av alternativ organisering. For å belyse alternativer er det viktig å først peke på særegenheter 
ved de ulike kontorene og hvordan de er organisert i dag. I dette ligger spesielt å vurdere om et kontor 
bør betjene mer enn basisoppgaver (den såkalte «minimumsløsningen») eller om man bør ha et utvidet 
sett av oppgaver. Det er store variasjoner i kontorene og en argumentasjon for minimumsløsning er 
fokuset på arbeid og aktivitet. Brukerundersøkelser tegner dog et bilde av at kontor med mange ulike 
tjenester, ofte oppleves som helhetlig og koordinert. Det har vært naturlig at små kommuner legger 
tilleggstjenester i NAV-kontoret slik at det hadde flere ben å stå på, men sårbarhet og rekruttering til 
slike stillinger har vist seg å være en problemstilling.   
 
I de senere år har det blitt mer og mer tydelig hva som er NAV sin oppgave; flere i arbeid og aktivitet og 
færre på stønad. For å oppnå dette er det en at forutsetning at NAV-veilederne må bli flinkere til 
oppfølging av arbeidsgivere. Dette er en ny retning for NAV og det er et tidkrevende arbeid som krever 
mye utetid og relasjonsbygging. Hvis kontorene har mange ulike tjenester i kontoret, vil det være lettere 
å prioritere tiden på de oppgavene vi kjenner fra før, enn å gjøre nye oppgaver. Dette er et sterkt 
argument for at NAV-kontoret bør drifte med en minimumsløsning.   
 



Når det gjelder økonomiske konsekvenser pekes det på stordriftsfordeler, særlig ved muligheten for 
reduserte eiendomskostnader. Videre bør samordning frigjøre ressurser som tidligere er brukt til 
administrasjon til heller å bruke tid på direkte kontakt med brukere. Det bør likevel ikke budsjetteres 
med redusert bemanning alene med henvisning til vertskommunesamarbeid, siden oppgaveporteføljen 
vil være upåvirket. Selv om ny organisering kan medføre potensiale for reduserte driftskostnader 
understrekes det at den viktigste effekten av at økt samarbeid er de strukturelle effektene, som igjen 
bør kunne øke den økonomiske effektiviteten. På sikt vil et kvalitativt styrket kontor øke måloppnåelsen. 
Dette er helt åpenbart positivt for kommunale budsjetter og prosjektgruppa mener derfor at 
vertskommunesamarbeid også er å anbefale av økonomiske argumenter.  
 
Det er mange indikasjoner på at en alternativ organisering vil gi større grad av enhetlige tjenester for 
både brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Det er også elementer i tilbakemeldingene som 
peker på at kvaliteten kan forbedres på enkelte områder. Sårbarhet reduseres innenfor de fleste 
områder i en større organisasjon. Tilbakemeldingene om ulemper og negative effekter må hensyntas i 
det videre arbeidet. En ny organisasjon må ivareta nødvendig lokal kunnskap og må å ha kunnskap om 
samarbeidende kommunale tjenester, arbeidsmarked og boligsituasjon.  
 
Rapporten er sendt på intern høring til kommunale råd, kommunalledere, hovedverneombud, 
tillitsvalgte, FFO, SAFO, Galvano Kompetane, Fauske vgs. og Fauske næringsforening med høringsfrist 31. 
oktober.   
 
Det har kommet ett høringsinnspill fra tillitsvalgte i NAV Fauske. Høringsinnspill er vedlagt. I korte trekk 
stiller personalet seg bak arbeidsgruppens anbefaling om å endre dagens organisering til 
vertskommuneorganisering.  
 
De ansatte peker på at det har vært en god og inkluderende prosess. Alle ansatte har vært involvert i 
arbeidet og at de tillitsvalgte på statlig og kommunal side har deltatt i utarbeidelsen av prosjektet. 
Videre så ser de ansatte på etableringen av NAV i Indre Salten som en forlengelse og formalisering av et 
allerede godt samarbeid. Det påpekes også fra de ansatte at brukerperspektivet blir godt ivaretatt og at 
større fagmiljø sikrer mer likebehandling og mindre sårbare tjenester i forhold til sykefravær. De ansatte 
har også tro på at større fagmiljø vil bidra til bedre rekruttering og utvikling av tjenestene.  
 
Utover dette er det ingen andre innkomne høringsinnspill. Manglende respons kan på den ene side 
forklares med kort høringsfrist. På den annen side kan manglende respons forstås ved at den interne 
organiseringen av NAV i liten grad vektlegges av samarbeidspartnere. Det kan derfor tolkes dit hen at 
det er kvaliteten på tjenestene som er av betydning og ikke organiseringen.  
 
Konklusjon og anbefaling 
Kommunestyret bør drøfte hvilke forventninger vi som eiere har til vårt NAV-kontor. Dersom vi ønsker å 
være mer fremoverlent mot bedrifter for å aktivt få flere i arbeid fordrer det en annen måte å jobbe på 
og organisere seg på.    
 
Gjennom kartleggingen og prosessene som er gjennomført har prosjektgruppa kommet til en anbefaling 
om å endre dagens organisering til modell 2B etter § 28 vertskommuneorganisering beskrevet i 
rapportens kapittel 5, med minimumsløsning som kommunal tjenestemeny i NAV kontoret beskrevet i 
kapittel 6, og med en økonomisk kostnadsfordeling beskrevet i kapittel 8. Denne løsningen innebærer at 
det opprettes et felles NAV-kontor i Indre Salten gjennom en vertskommunemodell med Fauske som 
vertskommune, men i tillegg formaliseres det egne avdelinger i Saltdal og Hamarøy med personalledelse 
for å bevare nærhet til tjenester i området. Det anbefales en teamorganisering med sikte på å samle 
fagmiljø og styrke oppfølgingen av prioriterte målgrupper. Dette vil gi mer enhetlige tjenester til 
brukerne og tydeliggjøre for samarbeidspartnere hvem de skal samhandle med.  
 



Når rådmannen gjør sin endelige anbefaling er det ikke bare vedlagte rapport, men også 
høringsuttalelse fra ansatte. Det er av stor betydning at ansatte i NAV Fauske anbefaler løsningen.  
 
Sentralt i vurderingen har vært forståelse av NAVs samfunnsoppdrag om å få flere i arbeid samt ansattes 
signaler om mindre sårbare kompetansemiljøer og muligheter for tjenesteutvikling. Rådmannen 
tilslutter seg til rapportens anbefaling og ønske fra ansatte i NAV Fauske ettersom løsningen anses å gi 
et mer robust og moderne kontor som blir bedre posisjonert for å løse samfunnsoppdraget om få flere i 
arbeid og færre på ytelser. 
 
Vertskommuneorganisering hjemlet i kommuneloven betinger tilslutning i alle berørte kommunestyrer. I 
første omgang bes kommunestyret å ta stilling til prinsippene i rapporten, det vil si om man ønsker å gå 
videre med en formalisert samarbeidsmodell med vertskommuneorganisering. Når avtale foreligger skal 
avtalen forelegges kommunestyrene for sluttbehandling. Samarbeidsavtalen skal blant annet inneholde 
bestemmelser om deltakerkommuner, vertskommune, oppgaver, avgjørelsesmyndighet, tidspunkt for 
etablering og bestemmelser om økonomisk oppgjør mellom deltagerne.   
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Samarbeid om NAVi Indre Salten.

Fagforeningene ved NAV Fauske ønsker med dette å gi en felles uttalelse.

Vi stiller oss bak arbeidsgruppens anbefaling om å endre dagens organisering til modell 2B etter

§ 28 vertskommuneorganisering, beskrevet i rapportens kapittel fem. Vi mener at et felles NAV—

kontor i Indre Salten gjennom en vertskommunemodell, med Fauske som vertskommune, vil

være beste løsning fremover.

1.

2  .

3.

4.

5.

Vi opplever at anbefalingen fra arbeidsgruppa kommer etter en god og inkluderende

prosess med NAV kontorene i Indre Salten. Alle ansatte har vært involvert i arbeidet og de

tillitsvalgte, på både kommunal og statlig side, har deltatti prosjektledelsen underveis.

Vi ser på etableringen av NAV i Indre Salten som en enhet, som en forlengelse og

formalisering av et allerede godt etablert samarbeid. Over lang tid har dette samarbeidet

vært en suksessfa ktor i forhold til å yte gode tjenester til våre brukere.

Vi mener at brukerperspektivet er godt ivaretatt i forslaget. Man sikrer her et godt

tjenestetilbud til alle innbyggerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Alle blir sikret gode

faglige tjenester og av god kvalitet.

Ved å få større fagmiljøer sikrer man likebehandling og tjenestene biir mindre sårbare i

forhold til for eksempel fravær. Man kan ved rekruttering vise til gode kompetansemiljøer

i enheten. Vi har også tro på at større fagmiljøer gir synergieffekter som bidrar til

nyutvikling.

Det offentlige legger nå opp til økt digital samhandling med tjenestemottakere. Vi erfarer i

vår hverdag at verktøyet er funksjonelt og tatt i bruk av svært mange. Dette sikrer god og

riktig informasjon til brukere, samt en mulighet for direkte dialog som oppleves svært

nyttig.

Fauske, 29.10.18

lmm‘fw/WL LQQQHLEQUMPL-“
Karin Bjelvin, NTL Lisbeth Fredheimvik, FO

”MJM Emma,] Bowe

Trine Johanne Andal, AVYO Siv Anita Johnsen Brekke, Fagforbundet
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Sammendrag 

Etter ca. 10 års drift av NAV i Indre Salten (Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og 

Hamarøy), er erfaringene at vi har mye felles. Felles arbeidsmarked, videregående 

skoler med elever fra alle fem kommunene og mange felles samarbeidspartnere. 

Kontorene samarbeider i dag godt innenfor dagens strukturelle rammer. Spørsmålet 

partnerskapet har stilt, er om man gjennom et mer forpliktende samarbeid, kan skape 

enda bedre tjenester for innbyggerne og bedriftene i regionen.  

Utredningen har vært styrt av partnerskapet som er det formelle administrative 

samhandlingsorganet på NAV-kontornivå mellom staten og kommunene. 

Styringsgruppen har derfor vært sammensatt av rådmannsnivået i de fem kommunene, 

fylkesdirektøren i NAV og representant for tillitsvalgte for både statlige og kommunalt 

ansatte. Lederne for de fem NAV kontorene har sammen med tillitsvalgte og 

prosjektleder ved NAV Nordland utgjort prosjektgruppa. 

Fordeler og ulemper ved alternativ organisering er blitt vurdert gjennom ledermøter og 

møter med ansatte. Brukerutvalg er også orientert. I tillegg har prosjektet tilegnet seg 

kunnskap om hovedelementene i relevante NAV-rapporter det siste året. Det har vært 

gjennomført orienteringsmøter om prosessen i kommunestyret i alle kommunene.  

Anbefalingen fra prosjektgruppa er at NAV-kontorene i Indre Salten blir organisert som 

én virksomhet, med Fauske som vertskommune. Fokus i prosjektet har hele tiden vært 

at NAV skal levere gode tjenester til innbyggerne i Indre Salten, og ha tilstedeværelse i 

alle kommunene. Prosjektet anbefaler en teamorganisering med sikte på å samle 

fagmiljø og styrke oppfølgingen av prioriterte målgrupper. Dette vil gi mer enhetlige 

tjenester til brukerne og tydeliggjøre for samarbeidspartnere hvem de skal samhandle 

med.  

NAV-kontorene leverer både statlige og kommunale velferdstjenester. De kommunale 

varierer i dag noe mellom kommunene. Prosjektet anbefaler at de fem kommunene har 

de samme kommunale tjenestene i kontorene. Prosjektet mener et likt tjenesteinnhold 

bidrar til å nå målet om økt sysselsetting og helhetlig brukeroppfølging. 

 

 

2.0 Bakgrunn for prosjektet 

Det er lang tradisjon for samarbeid mellom NAV-kontorene i Indre Salten. Fra 2009 og 

frem til i dag har kontorene samarbeidet innenfor oppgaveløsning, 

kompetansebygging, ledelse, tiltaksbruk m.m. Samarbeidet har bidratt til bedre 

tjenester, og kvalitativt bedre kontordrift. I de siste årene har det vist seg at 

samarbeidet mellom kontorene, sett i lys av fremtidige rammevilkår, ikke er 

tilstrekkelig for å møte krav og forventinger som stilles til NAV.  

Lederne for NAV-kontorene i Indre Salten har i perioden 2016 til 2017 hatt flere 

møtepunkter med kommunale partnere for å drøfte behov for endring i kontorene, sett 

i lys av utviklingstrekk som berører området. Det er utarbeidet et eget notat som 

beskriver dette arbeidet
1

.   

Partnerskapet for NAV-enhetene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn ønsket i 

partnerskapsmøte 6. desember 2017 å utrede hvilke effekter som kan oppnås ved et 

økt og mer forpliktende NAV-samarbeid i Indre Salten. Bakgrunnen for ønsket var blant 

annet følgende kjennetegn:  

• Felles arbeidsmarked 

• En utdanningsregion 

• En tiltaksregion (statlige virkemidler) 

                                                
1 Notat datert 06.12. 2016 
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• Felles utfordringer knyttet til unge som står utenfor arbeidsmarkedet 

• Felles utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger 

• Behov for spesialisering og økt spisskompetanse i NAV-kontorene for å sikre 

forsvarlig faglig saksbehandling, rettssikkerhet og likebehandling  

• Redusert sårbarhet   

Partnerskapet vurderte samtidig at mulig formalisert NAV-samarbeid kunne få effekter 

på følgende områder: 

1. Marked og tiltaksarbeid 

2. Ungdomsarbeid 

3. Flere fremmedspråklige ut i arbeid 

4. Etablering av felles brukerkurs og kommunale lavterskeltilbud 

5. Ansattes kompetanse 

6. Ledelse og styring 

 

Møtet konkluderte med at det etableres et prosjekt som skal utrede grunnlag for og 

forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV i regionen.  

 

2.1 Prosjektmål 

Hovedmål 

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV 

i Indre Salten.  

Prosjektmål:  

Utrede grunnlag for etablering av felles NAV-kontor i Indre Salten etter 

vertskommunemodell, samt skissere andre aktuelle organisatoriske løsninger. 

Utredningen skal inneholde oversikt over rammebetingelser, brukerperspektiv, 

medarbeiderperspektiv, ledelse, økonomi og kommunalt samhandlingsperspektiv.  

Delmål/mål for samarbeidet: 

• Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere. 

• Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattes kompetanse, ledelse etc.). 

• Felles bedriftskultur for ansatte 

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, 

kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse ). 

• Flere i arbeid og aktivitet og færre på passive ytelser. 

• Frigjøre ressurser til oppfølging av de brukerne som trenger det mest. 

• Bedre utnyttelse og samordning av tilgjengelige virkemidler /tiltak 

(stat/kommune). 

 

2.2 Referanserammer 

 

En rekke rapporter og analyser trekker opp et rammeverk som direkte eller indirekte 

gir insentiv til endring av NAV. I dette kapitlet omtales dokumenter som har stor 

betydning for den videre utviklingen av NAV og for utarbeidelsen av denne rapporten;  



 

 

Stortingsmelding 33  

I stortingsmelding 33 (2015-2016)
2

 konkluderes det med at NAV må rigges for å møte 

utfordringene i samfunnsutviklingen, som kan oppsummeres ved at:  

• Flere har behov for trygdeytelser og det er økning blant unge 

stønadsmottakere.  

• Det blir flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og 

språkutfordringer.  

• Arbeidsmarkedet blir mere spesialisert og det blir stadig færre arbeidsplasser 

for ufaglærte.  

• Det forventes mangel på arbeidskraft innen visse yrker 

• Høyt frafall fra videregående skole 

 

For å møte utfordringene med å bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, må NAV-

kontorene organiseres slik at de gis mulighet til mere spesialisering og 

profesjonalisering. Virkemidlene for å få dette til er sammenslåing og omstrukturering, 

som vil føre til større og færre NAV-kontor.  

 

Digitalisering 

Stortingsmelding «Digital Agenda» (2016)
3

. Meldingen viser til at det offentlige skal 

legge til rette for et digitalt førstevalg; digital samhandling skal være hovedregelen 

mellom bruker og offentlig forvaltning. Dette arbeidet har svært høy prioritet i NAV og 

stadig flere arbeidsprosesser blir digitalisert. Dette har konsekvenser både for 

arbeidsutførelse og tjenesteproduksjon. Digitalisering er den største driveren for 

endringer i NAV, og er en rammebetingelse NAV må forholde seg til når en skal bygge 

nye organisasjonsmodeller. 

Omverdensanalysen til NAV  

Omverdensanalysen til NAV
4

 konkluderer med at det frem mot 2030 må forventes 

fortsatt sterk befolkningsvekst og det blir særlig stor økning av eldre og innvandrere. 

NAV vil få flere brukere og områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker vil 

vokse særlig mye.  

 

Omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere og i større omfang enn tidligere, og 

arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.  

Det kan komme perioder med økt strukturarbeidsledighet med en risiko for at flere blir 

varige stønadsmottakere, noe som stiller større krav til NAV sin 

arbeidsmarkedskompetanse og evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet. 

Arbeidsmarkedet kan bli mer delt og en kan forvente lav arbeidsledighet blant høyt 

utdannede og yrkesfagutdannede og særlig innen yrkesfagene vil det bli stor mangel 

på arbeidskraft.  

 

Dette vil kreve at NAV-kontorene må rigges for å være i stand til å foreta raske 

omprioriteringer og for å samhandle tettere med arbeidsgivere og utdannings- og 

helsesektoren.  

 

                                                
2 Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet 
3 Stortingsmelding Digital Agenda 2016 
4 Omverdensanalyse NAV frem mot 2030 
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Indeks Nordland  

Indeks Nordland
5

 trekker frem den positive utviklingen i Nordland, med høy 

verdiskaping og svært lav arbeidsledighet. På den negative siden har Nordland svak 

befolkningsvekst og en høy andel personer i yrkesaktiv alder helt utenfor eller i 

randsonen til arbeidslivet (ca. 20 %, omlag 30.000 personer). Indre Salten er et 

kommunikasjonsmessig knutepunkt i Salten, og har betydelig inn og utpendling til 

Bodø. 

 

Kommunereformen /kommuneproposisjonen 2019 

Kommuneproposisjonen
6

 som ble lagt frem i mai 2018, har så langt ikke medført flere 

kommunesammenslåinger i Nordland. Signaler fra Fylkesmannen forsterker imidlertid 

behovet for sterkere og mer robuste regioner når det gjelder kommunal tjenesteyting, 

og bidrar etter prosjektgruppens vurdering til å underbygge behovet for en mer robust 

organisering av NAV-tilbudet i regionen. 

 

Øvrige rapporter  

• SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) 

som ytelser og ordning?»
7

 

 NIBR-rapport
8

 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-

flyktninger-i-norske-kommuner 

• NAV sitt moderniseringsprogram med kanalstrategi
9

.   

 

2.3 Prosjektorganisering 

Styringsgruppe: 

Kommunalsjef Nils Are Johnsplass, Fauske kommune 

Rådmann Ronny Seljeseth, Saltdal kommune 

Administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, Sørfold kommune 

Rådmann Ole Petter Nybakk, Beiarn kommune 

Rådmann Eirik Andre Hopland, Hamarøy kommune 

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes, NAV Nordland 

Prosjektledelse; 

Morten Pedersen, leder NAV Fauske 

                                                
5 Indeks Nordland 2018 
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/ 

 
7 SINTEF- rapport A 26778: «Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelser og ordning?»  
8 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-
norske-kommuner 
 
9 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport 
 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport


 

 

Knut Haugmo, leder NAV Beiarn 

Elisabeth Laksosnes, leder NAV Sørfold 

Victoria Nikolaisen, leder NAV Saltdal 

Alf-Helge Andreassen, leder NAV Hamarøy 

Ronny Seljeseth, rådmann Saltdal kommune 

Karin Bjelvin, NAV Fauske (ansatterepresentant kommune) 

Magnar Marhaug, NAV Hamarøy (ansatterepresentant.stat) 

Knut Erik Dahlmo, prosjektleder NAV Nordland 

3.0 Dagens organisering 

NAV i Indre Salten har i dag 46,7 årsverk fordelt på fem kontorer og fem partnerskap 

mellom stat og kommune. Hvert enkelt NAV-kontor er en autonom enhet med 

administrativ og faglig ledelse. NAV-kontoret i Fauske har en koordinerende rolle 

overfor de andre kontorene innenfor det statlige virkeområde, og har i tillegg enkelte 

støttefunksjoner innenfor statlige tjenester.  

I kommunene er det mange mennesker som trenger bistand fra NAV-kontorene.   

Tabell 1gir en oversikt over antallet innbyggere som får oppfølging av NAV-kontoret 

fordelt etter bistandsbehov. 

Tabell 1: 

 

Dagens organisering av NAV-kontorene i området er svært ulik, og variasjonen kan i 

stor grad tilskrives størrelsen på kontoene. Mens ansatte i NAV Fauske ofte har et 

smalere arbeidsfelt hvor også brukeroppfølgingen er organisert mot målgrupper, 

jobber de mindre kontorene i større grad etter en generalist-modell. 

Tabell 2 gir en oversikt over antall kommunale og statlige årsverk i de fem NAV-

kontorene: 

 

 

 

 

 Standard  

arbeids-

søker 

Situasjons-

bestemt 

arbeidssøker 

Spesielt 

tilpasset 

arbeidssøker 

Varig 

tilpasset  

Mottakere 

av 

sosialhjelp 

Sykmeldte 

Indre Salten 144 97 409 195 706 587 

Hamarøy 4 11 29 25 95 48 

Sørfold 9 13 48 25 61 65 

Fauske 108 42 234 85 326 305 

Saltdal 50 19 80 42 197 125 

Beiarn 3 13 18 18 19 19 

Kategoriene viser til antall personer med et gitt bistandsbehov pr 1. juli 2018, med unntak av kategorien mottakere av sosialhjelp som viser samlet 

antall mottakere i 2017. 
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Tabell 2: 

Kommune Kommunale 

årsverk 

Statlige 

årsverk 

Totalt Befolkning 

Beiarn 0,8 2 2,8 1029 

Saltdal* 5,5 4,5 10 4691 

Fauske 10,3 10,9 21,2 9775 

Sørfold* 5,5 1,7 7,2 1979 

Hamarøy 3 2,5 5,5 1801 

Sum 25,1 21,6 46,7 19202 

Det bemerkes at i kommunale årsverk for Sørfold inngår barnevern og flyktningetjeneste m.m. For Saltdal inngår husbankens 

tjenester. Det vises for øvrig til tabell 5 – side 16.   

 

3.1 Kompetansesituasjonen i kontorene 

Kompetanse består av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Ved kartlegging av 

ansattes kompetanse har vi kun tatt utgangspunkt i formell kompetanse. Alle fem 

kontorene har overvekt av ansatte med minimum 3 år høgskoleutdanning. Noen 

ansatte har kun videregående skole, men med lang etatserfaring. 

3.1.1 Fremtidig kompetansebehov 

For regionen vil kompetanse innen arbeidsmarked, jobbspesialisering, veiledning, juss, 

organisasjon, ledelse, inkludering, økonomi og coaching være relevante i tiden 

fremover. Det blir også viktig å sikre kunnskap om samisk språk og kultur, som følge 

av at mesteparten av NAV Tysfjords samiskspråklige brukere blir en del av NAV 

Hamarøy fra 1.1.2020. Pr. i dag er denne kompetansen ivaretatt ved NAV Tysfjord, 

men det vil være aktuelt å dekke opp denne kompetansen ved fremtidig rekruttering. 

 

4.0 Fordeler, ulemper og mulige effekter av alternativ 

organisering 

4.1 Innledning 

Det er fra ledelsen av kontorene pekt på muligheter for effekter av en samlet 

organisasjon. Prosjektgruppa har i prosjektperioden samlet innspill fra både egne 

ansatte, og samarbeidende virksomheter, for å få innspill på mulige fordeler og 

ulemper. Prosjektgruppa har også innhentet erfaringer fra andre prosjekter i NAV som 

har ulike former for vertskommuneorganisering (bl.a. på studietur til NAV Værnes i juni 

2017). 

 4.2   Ansattes vurderinger 

For å få innspill fra de ansatte til dette punktet, ble det gjennomført en prosessdag 

22.11.2017, der alle ansatte i kontorene ble invitert. Prosessen ble gjennomført som 

workshop med ansatte hvor en ide om en vertskommuneorganisering ble presentert. 

Tabellene under viser et utdrag av tilbakemeldingene som ble gitt fra de ansatte. 

Prosessdagen var så tidlig i prosessen at mange av utsagnene må ses på som tanker 

og undringer i en tidlig fase. Like fullt er disse undringene svært verdifulle for ledelsen 



 

 

og prosjektgruppa. Innspillene må tas hensyn til i alternativ organisering, og der det er 

sitater som er basert på antakelser, kan ledelsen avkrefte og trygge medarbeiderne.  

De ansatte har også gitt tilbakemeldinger knyttet til de ulike brukergruppene. Innspil-

lene ligger til grunn for prosjektgruppa sin alternative organisering beskrevet i kapittel 

7, samt til avsnittet om mulige effekter av den foreslåtte modellen. 

 

Generelle tilbakemeldinger på fordeler og ulemper ved å jobbe sammen er 

gitt i tabell 3: 

Tabell 3: 

 

 

Mulige effekter for brukere og ansatte: 

Tabell 4: 

Brukere Ansatte 

Mindre sårbart ift. å få bistand 

 

Felles faglig, kulturell og teknologisk 

likhet  

 

Enhetlig og lik praksis, større rettssikkerhet da 

man i større grad kan skille mellom rollen som 

veileder og «sambygding» 

 

Ett mer begrenset faglig 

kontrollspenn, mindre generalist.  

 

Lengre reisetid, og opplevelse av at 

«lokalkunnskapen» uteblir  

 

Større mestringsfølelse hos ansatte 

ettersom kompetansen på hele 

fagområdet finnes i ett større kontor.  

 

Mer helhetlig arbeidsrettet tilbud/vurderinger idet 

de ansatte får større kunnskap om arbeidsmarked 

i en samlet region  

 

Noe mer utfordrende ift. pendling, 

reise m.v.  

 

- Ulike satser for økonomisk stønad i kommunene.  

- Lengre geografisk avstand for brukerne ved evt. 

omstruktureringer  

Større utviklings- og 

tilretteleggingsmuligheter  

 

Fordeler Ulemper 

Større fagmiljøer med mer enhetlig praksis  

 

Tar tid å bygge en ny «kultur» og 

relasjoner til nye kolleger  

 

Mindre sårbarhet ved fravær/sykdom/ferie  

 

Fysisk avstand  

Ressursallokering ut fra behov  

 

Habilitetsutfordringer blir mer krevende i 

et stort geografisk område  

 

Større utviklingsmuligheter for den enkelte  

 

 

Stordriftsfordeler og løsningsroller på både 

merkantile tjenester og i brukeroppfølging  

 

 

Styrke fokuset på arbeid og prioriterte 

grupper  
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- Økt distanse til lokalmiljøet og – kunnskapen  

- Økte kostnader ved reising til NAV  

 

4.3 Prosjektgruppas vurdering av tilbakemeldingene gitt på prosessdagen 

med ansatte. 

Det er mange positive tilbakemeldinger som peker på at en alternativ organisering vil 

gi større grad av enhetlige tjenester for både brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere. Det er også elementer i tilbakemeldingene som peker på at 

kvaliteten kan forbedres på enkelte områder. Sårbarhet reduseres innenfor de fleste 

områder i en større organisasjon. 

Tilbakemeldingene om ulemper og negative effekter må hensyntas i det videre 

arbeidet.  

En ny organisasjon må ivareta nødvendig lokal kunnskap. Det vil være spesielt viktig å 

ha kunnskap om samarbeidende kommunale tjenester, arbeidsmarked og 

boligsituasjon. 

Av de viktige positive elementene vil prosjektgruppa trekke fram muligheten for å 

etablere en organisasjon med: 

• Enhetlige tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere 

• Økt kvalitet på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattekompetanse, ledelse etc). 

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse – planlagt og ikke planlagt fravær). 

 

5.0 Forslag til organisering av NAV i Indre Salten 

5.1     Rammer for samhandling som følger av kommuneloven. 

Kommunene kan samarbeide med andre kommuner innenfor alle typer av sin virksom-

het. For oppgaver kommunene påtar seg frivillig (ofte forretningsdrift) er det stor orga-

nisasjonsfrihet. Kommunene opptrer her mer eller mindre på den privatrettslige arena. 

Det viktigste vil da ofte være å finne en organisasjonsform som har fokus på selve 

driften. Når kommunene skal samarbeide om lovpålagte oppgaver som innebærer 

utøvelse av offentlig myndighet, innebærer dette visse krav til organisatoriske 

løsninger. 

I NAV-kontoret utfører ansatte enkeltvedtak på lovpålagte områder etter sosialtjeneste-

loven. Kommuneloven gir ikke kommunene anledning til å fatte enkeltvedtak eller 

drøfte enkeltsaker på tvers av kommunegrenser uten formelle vedtak på samarbeid. 

Skal kommunene samarbeide om oppgaver som medfører utøvelse av myndighet, slik 

det utføres i NAV-kontorene, må samarbeidet organiseres etter en vertskommune-

modell i kommuneloven (§§ 28 a-k).  

Samarbeid etter disse modellene innebærer at utførelsen av oppgavene og myndighets-

utøvelsen organisatorisk legges til en vertskommune. Modellene inneholder forholds-

vis detaljerte regler om organisering og delegering.  

Det er lagt vekt på å sikre rettssikkerhet der myndighet blir overdratt til en annen 

kommune (vertskommune) gjennom å klargjøre systemet for forvaltningsklage og 

lovlighetskontroll. 



 

 

Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommune-

samarbeid med felles folkevalgt nemnd. For et NAV-samarbeid er det ikke aktuelt å 

overføre beslutningsmyndighet av prinsipiell karakter. Dermed kan man opprette et 

administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av administrasjonen i 

vertskommunen. For å regulere samarbeidet mellom vertskommunen og de samar-

beidende kommunene utarbeides det blant annet en samarbeidsavtale.  

I henhold til prosjektgruppens mandat er det vurdert fem ulike organisasjonsmodeller 

for NAV i regionen:  

1.Null-sum alternativ 

Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens 5 NAV-kontor, med lokale NAV-

ledere som rapporterer til egne eiere (både stat og kommune), med separate 

driftsbudsjett. Løsningen vurderes å kunne gi det enkelte NAV-kontor stor grad av 

autonomi, lokalt handlingsrom og nærhet til brukere og kommunale 

samarbeidspartnere, men også begrensninger i forhold til kapasitet, rettssikkerhet, 

sårbarhet, fagkunnskap, faglig utvikling og økonomi/bemanning. Dette gjelder spesielt 

i de mindre kontorene.  

2 A. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner i Indre Salten. 

Denne løsningen innebærer at det inngås samarbeid mellom de fem kontorene  i.h.h.t. 

§28 i kommuneloven, med Fauske som vertskommune og de øvrige kommunene som 

samarbeidskommuner. Dette betyr at NAV kontorene i Indre Salten legges under en 

felles administrativ og faglig ledelse. 

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske 

hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner, 

med mål om en mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon gjennom f.eks. 

teamorganisering rundt oppfølging av brukere (både individer og arbeidsgivere). 

Denne løsningen antas å kunne gi en jevnere fordeling av saksmengde mellom 

saksbehandlere, redusere sårbarhet ved vakanse/sykefravær og mer faglig 

spesialisering. På den annen side kan det argumenteres for at en vertskommunemodell 

kan føre til en opplevelse av lengre avstand mellom ledelse og ansatte, ledelse og 

kommunal eier og mellom NAV og bruker.  

2 B. Vertskommunemodell med opprettholdelse av fem lokasjoner og to 

avdelingskontor. 

Denne løsningen innebærer som modell 2 A at det opprettes et felles NAV-kontor i 

Indre Salten gjennom en vertskommunemodell, men i tillegg formaliseres det egne 

avdelinger i Saltdal og Hamarøy med personalledelse for å bevare nærhet til tjenester i 

område. Saltdal er den nest største kommunen i området med 11 ansatte i NAV-

kontoret. Kommunen er også geografisk nær Beiarn med tanke på felles løsninger. 

Av geografiske hensyn er det mye som taler for at Hamarøy bør opprettholdes som en 

lokasjon med en personalleder. Mange samisktalende brukere taler også for 

nødvendigheten av en lokasjon med egen ledelse innenfor vertskommunemodellen. 

Løsningen gir også rom for et eventuelt utvidet samarbeid med tilstøtende kommuner i 

Nord-Salten. 

Denne løsningen vurderes som et aktuelt alternativ, både ut fra faglige og økonomiske 

hensyn. En slik løsning vil innebære en fortsatt tilstedeværelse i alle fem kommuner 

samtidig som en ivaretar mer spesialisert og effektiv tjenesteproduksjon. I tillegg 

kompenserer modellen for personellmessige utfordringer i en geografisk spredt 

organisasjonsstruktur. Modellen kan imidlertid føre til en opplevelse av lengre avstand 
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mellom NAV og bruker, men ved å opprettholde en desentralisert struktur med 

avdelingskontor vil denne risikoen reduseres.  

3. Kommunesammenslåinger 

Kommunesammenslåing innebærer også sammenslåing av NAV-kontor. I Nordland er 

dette en løsning for kommunene Tysfjord, Narvik og Ballangen, som fra 1.1.2020 blir å 

utgjøre ett NAV-kontor. Det ble i mai 2018 lagt frem en ny kommuneproposisjon. 

Hvilke konsekvenser dette vil ha for NAV-kontorstrukturen i Nordland er så langt ikke 

kjent, men vil måtte bli vurdert når utfallet av denne prosessen er kjent. Dette 

alternativet drøftes derfor ikke videre i denne sammenheng.  

4. Modell faglig og administrativt samarbeid.  

Denne modellen er under utprøving i kontorene Meløy, Rødøy og Gildeskål, og 

innebærer et tett faglig og administrativt samarbeid kontorene imellom. Modellen er 

også i stor grad dekkende for å beskrive dagens samarbeid i de fem kontorene i Indre 

Salten, ofte referert til som en «godværsmodell», fordi samarbeid rundt felles 

oppgaveløsning utfordres i situasjoner som krever formell vedtaksmyndighet, 

resursspørsmål, m.m. Et samstemt lederteam i de fem kontorene mener at denne 

modellen ikke er formålstjenlig, bl.a fordi den er økonomisk utfordrende å 

gjennomføre, se for øvrig modell 1.   

5.2 Mulige effekter av alternativ organisering 

 

Prosjektgruppa ser ikke det å bli en større enhet i seg selv som avgjørende. Det 

avgjørende er mulighetene til organisering en større enhet gir. Når prosjektgruppa har 

vurdert mulige effekter er dagens organisering utgangspunktet, mens målbildet har 

vært referansen.  

Mulige effekter på marked og tiltaksarbeid 

Etterspørselen etter arbeidskraft er sterkt økende. NAVs bedriftsundersøkelse viser at 

bedriftene i Nordland kunne ansatt 4000
10

 personer flere dersom vi hadde funnet rett 

match mellom arbeid og kompetansekrav. Skal flere få tilbud om jobb, må vi kjenne 

arbeidsgivernes behov og ha en tett dialog. Bedrifter som etterspør arbeidskraft må få 

rask, konkret og profesjonell bistand. 

I dag fremstår NAV-kontorene som autonome enheter for arbeidsgiver. Dette kan 

illustreres gjennom at arbeidsgivere må forholde seg til NAV-kontoret i den ansattes 

folkeregistrerte kommune ved f.eks. sykefraværsoppfølging. Dersom NAV organiseres 

som en enhet vil det være mulig å organisere sykefraværsoppfølging etter en 

bedriftsorganisering i hele området. Arbeidsgiver vil da forholde seg til en fast 

saksbehandler uavhengig av ansattes bostedskommune. Dette vil lette arbeidet både 

for arbeidsgiver og NAV.  

Enhetlig styring av markedsarbeid vil gi NAV bedre muligheter til å koordinere og 

skreddersy bistand til flere arbeidsgivere med de samme behov. Her kan kommunenes 

felles utfordringer med å skaffe pleiepersonell være et godt eksempel.  

Sett i lys av en vertskommunemodell er det grunn til å forvente at markedsarbeidet vil 

styrkes gjennom en felles organisering. Bl.a.er det grunn til å tro at det vil bli enklere å 

samordne kontorenes innsats på området. En videreføring av dagens organisering vil 

gjøre det krevende spesielt i tilfeller der det er behov for endringer i ressursbruk. Det 
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brukes også uforholdsmessig mye tid på å ta avgjørelser ved at et felles 

beslutningsgrunnlag må koordineres mellom kontorene. Arbeidsgivere vil få en lettere 

hverdag gjennom en felles organisering av NAV-kontorene.   

Mulige effekter på oppfølging av ungdom  

Ulike målgrupper krever ulike former for oppfølging. Relasjon til brukere eller 

forståelse av målgruppers felles utfordringer er avgjørende for gode resultat. Måten 

saksbehandler møter en 19 år gammel gutt uten arbeidserfaring er en annen enn når 

gutten blir en mann på 55 år med 35 års arbeidserfaring.  

Ved å organisere oppfølging av unge under 30 år i en større enhet legges forholdene 

bedre til rette for at veileder kan opparbeide seg kunnskap om felles ungdomsmiljø, 

oppfølgingsmetodikk, forståelse av målgruppens særegenheter, behov og utfordringer 

på vei mot arbeid eller utdanning. Et ungdomsteam vil typisk bestå både av statlig og 

kommunalt ansatte for å sikre helhet i arbeidet. Et større fagmiljø vil styrke erfarings-

basert læring og generell utvikling av tjenesten.   

Økt kunnskap om helsemessige utfordringer, diagnoser og arbeidsmarked er 

nødvendig for å yte best mulig bistand. Denne kompetansen bygges best i større 

fagmiljø som samarbeider med andre instanser innenfor feltet, som for eksempel 

Nordlandssykehuset Salten DPS.   

Oppfølgingstjenesten i videregående skole vil ha ett NAV-kontor å forholde seg til og 

sammen kan man legge strategier for oppfølging og bruk av fylkeskommunen og NAV 

sine virkemidler.  

For barnevernstjenester og helsestasjonene og ulike ungdomstiltak i kommunen, vil 

det være tydelig hvem som jobber med målgruppen. Dette kan forenkle samhandling 

og dette kan medføre en mer effektiv dialog med ulike samarbeidsaktører.  

Innføring av en vertskommunemodell vil føre til større fagmiljø og økt kunnskap om 

feltet gjennom felles ledelse, ressursutnyttelse og spesialisering av ansattes 

kompetanse. Videreføring av dagens modell vil mest sannsynlig føre til større ulikhet 

mellom kontorene. Det er grunn til å forvente at de mindre kontorene, over tid, ikke 

kan bygge den samme spisskompetanse, som igjen vil gi dårligere brukeroppfølging.  

Mulige effekter på oppfølging av personer med fremmedspråklig 

bakgrunn 

Kunnskap om språkferdigheter er avgjørende for å bistå fremmedspråklige 

arbeidstakere. Ved å ha en funksjon/team som arbeider med kvalifisering av 

flyktninger etter introduksjonsopplæringen, vil organisasjonen tilføres ny og styrket 

kompetanse. Kompetansehevende tiltak kan rettes mot de veiledere som jobber med 

målgruppen. Samhandlingen med kommunenes introduksjonstjeneste kan 

systematiseres bedre og startes opp tidlig. Erfaringer fra prosjekt i en kommune kan 

raskt deles med de andre kommunene. For denne målgruppen er det av stor betydning 

at NAV-kontoret har markedskunnskap om hvilke bedrifter som har arbeidsoppgaver 

som ikke krever gode norskkunnskaper.  

På samme måte som for ungdomsgruppen, forventes en vertskommunemodell å føre 

til større fagmiljø og økt kunnskap innenfor feltet. En videreføring av dagens 

organisering på området vil gjøre det mere krevende å bygge kompetanse innenfor 

dette feltet.  



 

14 

 

Mulige effekter på etablering av felles brukerkurs og kommunale 

lavterskeltilbud 

En større enhet kan egenprodusere jobbverksteder for arbeidssøkere. Den kan også 

etablere egne tiltak for å møte kravene om aktivitetsplikt. I regionen har man i dag 

ulike kommunale sysselsettingstiltak. Prosjektgruppa ser at tiltakene kan utfylle 

hverandre på en god måte. Dette er de første stegene i arbeidstrappa, det er viktig for 

mange at dette steget er tilpasset slik at den videre veien til ordinært arbeid fører 

fram. 

Mulige effekter på ansattes kompetanse 

Ansattes kompetanse bør utvikles og styrkes. Gjennom kompetanseutvikling skapes 

attraktive arbeidsmiljø med høy trivsel og lavt sykefravær, som igjen gir bedre 

tjenester.  

Et større NAV-kontor forventes å gi tyngre kompetansemiljø med utvikling av bedre 

brukertjenester. Dette gjelder også innenfor det kommunale virkeområdet med sosiale 

tjenester med stor grad av skjønnsutøvelse.  

Ansatte med generalistkompetanse som sjelden utfører samme oppgaver, gir lavere 

effektivitet og kan i noen tilfeller føre til frustrasjon. Større NAV-kontor gir derfor 

bedre muligheter for medarbeidere til å utvikle sine ferdigheter innenfor arbeidsgivers 

behov og kontroll. 

Fremtidens NAV-kontor vil være i kontinuerlig endring på grunn av eksterne og interne 

drivere. Mindre enheter vil kunne oppleve store utfordringer med å følge med på disse 

endringene, noe som kan føre til uforholdsmessig tidsbruk på å sette seg inn i f.eks. 

nye dataløsninger.    

Ved å arbeide i team med en målgruppe vil man også opparbeide økt kunnskap om 

målgruppen. Eksempelvis vil ungdomsteamet utvikle kunnskap om utdannings-

systemer og karriereveiledning, mens fremmedspråkligteamet vil utvikle inkluderings-

kompetanse for sin målgruppe. Kompetanse fører igjen til trivsel og robuste 

fagmiljøer.  

Mulige effekter på ledelse og styring 

Etter dagens modell har de 5 NAV-lederne samme ledelse og rapporteringsansvar til 

statlig og kommunal partner. Kravet til rapportering er stort og tidkrevende. En 

videreføring av dagens organisering synes svært uhensiktsmessig med tanke på 

tidsbruk.  

I dag er det 7 stillinger som blir brukt til ledelse av NAV-kontorene. I de mindre 

kontorene brukes mye av lederressursen til saksbehandling samtidig som det 

forventes deltakelse i mange kommunale sammenhenger. Det er grunnlag for å tro at 

en vertskommunemodell kan redusere dette behovet. Reduksjon innenfor 

ledelsesområdet vil også frigjøre mer tid til brukeroppfølging.  

Det kan argumenteres for at en vertskommunemodell vil gi kommunene mindre 

innflytelse over eget NAV-kontor og NAV-leder. På den annen side er NAV-lederne i 

liten grad involvert i kommunale ledergrupper. En ny organisering kan derfor bidra til 

et tydeligere NAV i alle kommuner som kan bidra med opplysninger og forslag til 

mulige tiltak på velferdsområdet.  

Hovedutfordringen ved dagens organisering av NAV i Indre Salten er at samarbeidet 

ikke er formalisert. Det betyr at lokal NAV-leder ikke er forpliktet til å bidra til å løse 



 

 

utfordringer. En vertskommunemodell med felles ledelse vil bidra til bedre 

oppgaveløsning.  

Faglig ledelse 

Enhetlig ledelse og styring har stor betydning for driften av NAV-kontorene. Erfaring 

har vist at alle kontorene har hatt driftsutfordringer. Som regel kan disse utfordringene 

løses gjennom samarbeid, men det foreligger ingen garanti for at så skjer. På det 

kommunale virkeområdet finnes ingen mulighet for samarbeid eller felles 

oppgaveløsning med dagens organisering. En vertskommunemodell er den eneste 

løsningen, jfr tilbakemeldinger fra Fylkesmannens sosialavdeling, som kan legge til 

rette for felles oppgaveløsning på det kommunale område.   

Kontorene har også hatt betydelige rekrutteringsutfordringer som det er grunn til å tro 

vil forsterke seg i tiden som kommer. Rekruttering av kompetent arbeidskraft vil kreve 

attraktive fagmiljø med høy faglig kompetanse.  

 

5.3 Innhold, oppgaveløsning. 

Hvordan arbeidet i praksis skal organiseres må arbeides fram etter et eventuelt vedtak 

om alternativ organisering. Ledelsen innfases etter vurdering av § 2.4.2.11 i 

tjenestemannsloven.  

Detaljene knyttet til oppgaver må fastsettes gjennom prosesser sammen med de 

ansatte og tillitsvalgtapperatet. Resultatene av prosessene med kommunene med 

hensyn til hvilke kommunale tjenester som skal ligge i og utenfor NAV kontoret vil ha 

stor betydning.  

Arbeidet med innfasing av ny organisasjon må følge reglement for medbestemmelse i 

både den statlige og kommunale styringslinja.  

Det er også viktig at den nye organisasjonen raskt etablerer et brukerråd for regionen 

og et felles medbestemmelsesutvalg for regionen.  

 

6.0 Kommunalt tjenesteinnhold 

6.1  Minimumsløsningen i NAV 

Siden etableringen av NAV har det vært endringer og tilpasninger fra både kommunal 

og statlig side. De kommunale tjenestene som pr.i dag er kommunale minimums-

tjenester i NAV-kontoret følger av NAV-lovens § 13 og Lov om sosiale tjenester i NAV.  

Dette omfatter: 

• Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning – STL § 17 

• Økonomisk stønad til livsopphold – STL § 18 og 19 

• Aktivitetsplikt – STL § 20 

• Kvalifiseringsprogram – STL § 29 m.fl. 

• Midlertidig botilbud – STL § 27 

• Individuell plan – STL § 28 
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Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen har ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende 

virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av 

forvaltningen og frivillige organisasjoner samt boliger til vanskeligstilte. 

6.2 Tilleggstjenester lagt til NAV kontor i regionen. 

Tabell 5. 

  

Saltdal Beiarn Hamarøy Fauske Sørfold 

Økonomisk stønad og 

rådgivning (§§ 17, 18 og 

19)   x x x x x 

Midlertidig husvære (§ 

27)   x x x x x 

Forvaltning av øk. ytelser   x x x x x 

Kvalifiseringsprogram 

(§29)   x x x x x 

Individuell plan (§ 28)   x x x x x 

Barnevern             x 

Husbanken     x       x 

Bostøtte     x   x   x 

Utbedringstilskudd   x       x 

Parkeringsbevis   x       x 

Ledsagerbevis   x       x 

Avlastning             x 

Støttekontakt           x 

Adopsjon             x 

TT-kort     x       x 

Serveringsbevilgning             

Introduksjonsordningen           x 

Flyktningetjenesten      x 

Rusoppfølging      x 

*Rødt kryss markerer minimumsløsning  

6.3 Drøfting av hvilke tjenester som bør inngå i NAV-

kontoret. 

Siden starten på samarbeidet mellom NAV-kontorene i Indre Salten har 

tjenesteinnholdet vært jevnlig tema.  Det er store variasjoner i kontorene og en 

argumentasjon for minimumsløsning er fokuset på arbeid og aktivitet. 

Brukerundersøkelser tegner dog et bilde av at kontor med mange ulike tjenester, ofte 

oppleves som helhetlig og koordinert. 

Det har vært naturlig at små kommuner la en del tilleggstjenester i NAV-kontoret slik 

at det hadde flere ben å stå på, men sårbarhet og rekruttering til slike stillinger har vist 

seg å være en problemstilling. 

Når prosjektgruppa startet på arbeidet med å se på et tettere samarbeid i Indre Salten 

ble tjenesteinnhold fort tema. Utgangspunktet var at innbyggerne skulle få samme 

tjeneste uavhengig av hvor de bor, større rettsikkerhet og utviske faren for 

rollekonflikt («saksbehandler kontra sambygding»). 

I de senere år har det blitt mer og mer tydelig hva som er NAV sin oppgave. Flere i 

arbeid og aktivitet og færre på stønad. For å få flere i arbeid og aktivitet, er det satt 

stort fokus på at NAV-veilederne må bli flinkere til oppfølging også av arbeidsgivere. 



 

 

Dette er en ny retning for NAV og det er et tidkrevende arbeid som krever mye utetid 

og relasjonsbygging.  

Hvis kontorene har mange ulike tjenester i kontoret, vil det være lettere å prioritere 

tiden på de oppgavene vi kjenner fra før, enn å gjøre nye oppgaver. Nedenfor drøftes 

de mest omfattende tjenestene noen av NAV-kontorene forvalter utenfor 

minimumsløsningen. 

 

Rusoppfølging  

Med rusoppfølgning mener vi her den oppfølgingen som er knyttet til brukers 

avhengighet av rus. Det være seg LAR-oppfølging, samtaler og behandling knyttet til 

rusutfordringen, henvisning til behandlingsinstitusjoner og oppfølging i 

behandlingsinstitusjoner, samt vurderinger knyttet til innleggelse med tvang. Tvang 

kan vurderes for gravide rusmiddelbrukere eller rusmisbrukere som ikke tar imot 

frivillig behandling der det er fare for at liv går tapt. 

Rusoppfølging er et område som har utviklet seg mye de siste 10 årene i kommunene. 

Det har hatt økende fokus fra sittende regjeringer og dette har medført nytt lovverk, 

nye veiledere og stortingsmeldinger. Tidligere var det få kommuner som hadde egne 

ruskonsulenter med spesifikke utdanninger knyttet til rus, i dag er dette en 

kompetanse som kommunene har eller etterspør. 

Før NAV-reformen var rusoppfølging en del av kommunens sosialtjeneste. 

Vurderingene knyttet til tvang var hjemlet i Sosialtjenestelovens kapittel 6 og 

oppfølgingen av tjenestemottakeren var ofte delt mellom sosialtjeneste og 

hjemmetjeneste. I forbindelse med innfasing av tjenester i NAV-kontoret ble det særlig 

for de kommunene som var tidlig ute med reformen, vanlig å legge rusoppfølging inn 

som en del av tjenesteinnholdet i NAV-kontoret. 

I 2010 kom ny Lov om sosiale tjenester i NAV. Lovgiver trakk da ut rusoppfølging fra 

sosialtjenesteloven for så å senere i 2012 legge den inn i Lov om helse og 

omsorgstjenester. Fokuset på omsorgsbegrepet i rusoppfølgingen og at NAV skulle 

drive arbeidsoppfølging, gjorde sitt til at trenden etter hvert ble at rusoppfølging ble 

organisert ut av NAV-kontorene. 

På tross av dette har fremdeles NAV-kontoret mye oppfølging av personer med 

rusutfordringer. Det være seg tvungen/frivillig offentlig forvaltning av ytelser, råd og 

veiledning, gjeldsarbeid, ansvarsgrupperepresentant, m.m. Det betyr at kompetanse på 

området må være en vesentlig del av den sammensatte kompetansen i kontoret, men 

at NAV sin oppgave primært er veiledning mot arbeid og aktivitet. 

Det er kun en kommune som har rusoppfølgingen inne i kontoret etter Lov om helse 

og omsorgstjenester. De resterende kommunene har lagt denne oppfølgingen til egne 

enheter hvor det ofte omfatter en rus- og psykiatritjeneste. Det er også disse enhetene 

som ivaretar den gamle Sosialtjenestelovens kapittel 6 – tvangstiltak overfor 

rusmiddelavhengige. Denne typen oppfølging krever en spesialkompetanse om 

samtidige lidelser rus og psykiatri, da det ofte opptrer sammen. 

 

Husbankens bostøtte 

Bostøtte er et av Husbankens virkemidler. Lovendringer og inntektsendringer de siste 

årene har gjort sitt til at flere i dag ikke får innvilget bostøtte. Tre av fem kommuner 

har pr i dag dette tilbudet i kontoret.  

Digitalisering har gjort denne tjenesten adskillig enklere og en ser mindre skriftlige 

søknader. Skriftlige søknader tas imot og registreres av saksbehandler, men selve 
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innvilgelsen gjøres av Husbanken selv. Det trengs ikke spesiell kompetanse for dette 

og tjenesten trenger derfor ikke å inngå som en del av det lokale NAV-tilbudet. 

Videre stilles det ofte vilkår for retten til økonomisk sosialhjelp at en søker har prøvd 

alle sine muligheter, det vil også si søkt bostøtte. Ved å flytte tjenesten ut av kontoret, 

vil ikke denne koordineringen være til stede, men det vil da bli søkers ansvar å 

dokumentere om de har eller ikke har bostøtte. 

Denne ytelsen er ikke av vesentlig betydning for å få folk i arbeid og aktivitet, og er 

derfor utenfor NAV sitt kjerneområde. Det vil ikke være store konsekvenser av å 

organisere tjenesten utenfor NAV-kontoret. 

 

Husbankens startlån og tilskuddsordninger 

Sosialt arbeid er et av grunnelementene i NAV-kontoret, jfr. formålsparagraf i Lov om 

sosiale tjenester i NAV. Målet for det sosiale arbeidet er å bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til sosial- og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får 

mulighet å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering 

og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Noen av de som søker startlån er brukere av NAV. Det betyr at brukers økonomi som 

regel allerede er kartlagt og en har et godt grunnlag for å kunne vurdere hvorvidt 

bruker har muligheter for betjening av lån eller ikke. 

Videre er det ikke uvanlig å bruke denne ordningen med å refinansiere opparbeidet 

tilleggsgjeld hvis personen har hatt gjeldsoppfølging etter Sosialtjenestelovens § 17, 

da med tanke på løsninger overfor kreditorer. Det viser seg ofte at skyldner sparer 

penger på en slik løsning og gjør således formålet med Sosialtjenesteloven mer 

sannsynlig. 

Før NAV-reformen var det ikke uvanlig at denne tjenesten lå utenfor sosialtjenesten og 

en ser derfor heller ikke den store utfordringen med at det igjen kan tas ut. 

Virkemidlene er godt beskrevet av Husbanken med klare retningslinjer. En ser det 

derfor ikke som særlig utfordrende å bygge opp nødvendig kompetanse for 

saksbehandlingen, hverken i eller utenfor NAV-kontoret. God forvaltning av 

husbankens virkemidler krever også boligbeskikkelse og noe bygningskyndighet. Dette 

er en kompetanse som er relativt fraværende i NAV-kontorene i dag. 

 

Ansvar og administrasjon av introduksjonsprogrammet og bosetting og 

oppfølging av flyktninger 

Bosetting av flyktninger er et tidkrevende arbeid hvor selve etableringsfasen krever 

mye av veileder som skal følge opp. Dette flytter en del av fokuset fra 

formålsparagrafen i NAV-loven, som er å få folk over i arbeid og aktivitet.  Det er kun 

Sørfold kommune som har dette ansvaret liggende til NAV-kontoret.  

Samtidig skal innvilgelse av vedtak etter Lov i sosiale tjenester gjøres av NAV-kontoret 

og dette kan ikke delegeres videre til andre kommunale tjenester etter dette 

regelverket. Det er kun NAV-ansatte som kan gjøre vedtak etter Lov om sosiale 

tjenester i NAV. Dette er løst ulikt av kontorene, men da etter andre lovhjemler. 

Det er en målsetting at flyktninger skal over i arbeid og aktivitet så tidlig som mulig og 

da er det formålstjenlig at det etableres en kontakt med flyktningene etter ankomst 

slik at muligheter og kvalifikasjoner kartlegges og at evt. introprogram og arbeid får 

rett og tidlig nok fokus. 



 

 

Flyktningarbeidet er regulert av særloven Lov om introduksjon. Det er egne 

datasystemer og ordninger for forvaltningen av tjenestene og rettighetene for denne 

gruppen.  

Introduksjonsprogrammet er 2-årig. Mange av deltakerne er da ikke godt nok 

kvalifisert for videre arbeid og de må registrere seg som arbeidssøkere ved NAV. De får 

deretter sitt bistandsbehov vurdert og det er nærliggende og tro at de har behov for en 

god del bistand for å komme seg ut i arbeid. Kultur er også en faktor som gjør denne 

jobben tidkrevende og omfattende, og det krever en god del kulturkompetanse for å få 

flere av arbeidssøkerne i jobb. 

En kan med letthet argumentere for hvorfor introduksjonsordningen kan være en del 

av NAV-kontorets oppgaver, men det er et omfattende arbeid som fordrer at de får  

koordineringshjelp for å håndtere ulike tjenester samtidig. Det betyr at fokuset ofte 

dreier seg til andre ting enn arbeid og aktivitet. 

Samarbeidsavtaler mellom kommunene er viktig for å få på plass et formalisert arbeid 

med hovedfokus på de ulike tjenestene sitt hovedfokus. Alle kontor i Indre Salten har 

egne flyktningekontakter, og arbeidet med integrering av flyktninger er derfor et 

prioritert arbeidsfelt. 

 

Gjeldrådgivning 

Gjeldsrådgivning etter § 17 er en del av minimumsløsningen i alle kontor. Noen 

veiledere er kun dedikert til denne oppgaven, mens andre har dette i tillegg til andre 

oppgaver i loven.  

Dette området krever spesialkompetanse og arbeidet er tidkrevende og innbefatter 

samarbeid med kreditorer, namsmenn og andre. En ser det som nødvendig med 

juridisk kompetanse på dette området, noe kun NAV Fauske har pr.i dag. 

Som den eneste tjenesten i Sosialtjenesteloven, kan denne tjenesten utføres av andre 

(evt. leie av tjenesten) fordi den kan kreve spesialkompetanse. 

Det er etablert gjeldsnettverk i regionen, men det gis tilbakemelding om at de som 

sitter med disse oppgavene syns den er kompleks og vanskelig. Det har i mange år 

vært diskutert mulighet for å etablere en gjeldsrådgivningstjeneste i Indre Salten og 

arbeidsgruppen for dette startet i oktober 2017. Det er en felles målsetting at en slik 

tjeneste etableres og er klar for behandling i kommunestyrene 2018/2019 uavhengig 

av hvor dette prosjektet føres. 

7. 0 Samarbeid med andre – internt i NAV, andre 

kommunale tjenester og eksterne samarbeidsparter 

 

7.1 Bakgrunn og innspill 

De lokale NAV-kontorene har et bredt spekter av tjenester, rettet spesielt mot 

arbeidsoppfølging. Vi er derfor avhengig av samarbeid med andre – både internt og 

eksternt. Noen samarbeidsrelasjoner er vi mer avhengig av enn andre, men koordinerte 

tjenester er viktig for å få til best mulig løsning for bruker. Over tid kan det være 

endringer, men jevnt over er det mye samarbeid på tvers av enheter. 
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Viktige samarbeidspartnere er; 

• Arbeidsgivere 

Arbeidsgiverne er avgjørende for å få mennesker (tilbake) i jobb eller i aktivitet. 

Dette gjelder stort sett hele brukerporteføljen til NAV. Det å arbeide ut mot 

arbeidsgivere har ofte vært en nedprioritert del av arbeidsoppgavene i 

etableringsfasen av NAV, men er i dag en prioritert oppgave. En dreining av 

oppgavespennet hos NAV lokalt, har bidratt til at kontorene i større grad har 

anledning til å drive oppfølging også av arbeidsgivere. 

• Leger/sykemeldere 

Leger og sykemeldere er avgjørende i forhold til flere av brukergruppene, mest 

i forhold til sykefraværsarbeid og personer med nedsatt arbeidsevne (AAP). Men 

også innen rus og ungdom vil samarbeidet ha stor betydning. 

• Nordland fylkeskommune 

Videregående skoler, Oppfølgingstjenesten (OT) og Karrieresenteret – har stor 

betydning i arbeidet med brukergruppene ungdom, arbeidssøkere og personer 

med nedsatt arbeidsevne samt i forhold til fremmedspråklige/bosatte 

flyktninger.  

• Tiltaksleverandørene  

Tiltaksleverandørene leverer tjenester som er av stor betydning for tilpasning 

av tiltaksinnhold og oppfølging av mange av brukergruppene. Her er det også 

nært samarbeid mellom NAV-kontor, NAV tiltak og tiltaksleverandørene. 

Tiltaksleverandører velges ut via offentlig anbud som er NAV tiltak sitt ansvar.  

• Kommunale tjenester  

Rus og psykiatri, tildelingsenhet bolig for vanskeligstilte, barnevern og 

flyktningetjeneste er viktige samarbeidspartnere.  Gode samarbeidsrelasjoner, 

samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler vil ha stor betydning. 

 

• Egne NAV-enheter som. f.eks Ytelseslinja, Arbeidsrådgivningskontoret, 

Arbeidslivssenteret, m.m  

Særlig i forhold til Arbeidslivssenteret ligger det et potensiale for mer målrettet 

samhandling mot lokale arbeidsgivere bl.a. med et felles markedsteam i Indre 

Salten. 

7.2 Muligheter og antatte effekter 

  

Et flertall av ansatte ga på prosessdag tydelig utrykk for at de ønsker å spesialisere seg 

innenfor sitt fagfelt, og det er da naturlig å tenke teamorganisering som 

arbeidsmetode. Ansatte ønsker seg bort fra generalistmodellen, da dette er 

tidkrevende mht. oppdatert kompetanse samt gjennomføring av prosesser. 

Tjenestepakkene og NAV’s tydeliggjøring av oppgaver, er også med på å styre ansatte 

mer inn på arbeidsoppfølging. 

Samhandling om de statlige virkemidlene (tiltak) er allerede strukturert i regionen med 

felles tiltaksorganisering og controller. Med tettere samarbeid vil en i enda større grad 

kunne utnytte de virkemidler som stilles til disposisjon ut fra brukernes behov og 

mindre ut fra brukers bostedskommune – samtidig som en kan være aktiv i å 



 

 

skreddersy tiltak hvor f.eks. reisevei blir en utfordring. Da kan en se på mulighetene 

for en digitalisering av tiltak.  

Felles samarbeid opp mot videregående skole, Oppfølgingstjeneste (OT) og 

Karrieresenter vil også kunne få betydelig effekt spesielt, i forhold til ungdomsgruppa. 

I dag er det varierende samarbeid opp mot skolene, hvor f.eks. Hamarøy har NAV i 

videregående skole. OT-tjenesten i Indre Salten har Saltdal, Fauske, Sørfold og Beiarn 

som sitt nedslagsfelt, mens Hamarøy samarbeider med OT-tjenesten i Nord-Salten. Å 

jobbe med ungdommer krever tid og ressurser, og relasjonsbygging er en viktig faktor 

for å komme i posisjon for å få til endring. På en fagsamling høsten 2017 hvor 

arbeidsmetodikk fra NAV Stord ble presentert, ble følgende formulering nevnt: «du må 

like å jobbe med ungdommer!». En ser for seg et ungdomsteam som kan jobbe på 

tvers av kommunene og komme tidlig inn med tett og koordinert oppfølging.   

Samhandling med leger/sykemeldere skjer i dag forskjellig i de fem kommunene – 

både ut fra størrelse og antall leger. Mange brukere har leger i annen kommune enn 

sin bostedskommune, men stort sett innen regionen.  Ny organisering vil kunne gi 

grunnlag for felles forståelse av NAV sin rolle både som forvaltningsorgan og i 

oppfølgingsarbeidet, samtidig som virksomhetsorganisering vil styrke arbeidsfokuset 

også i relasjon til leger/sykmeldere.  

Også sykefraværsoppfølgingen i kontorene er ulikt organisert. I de minste kontorene 

ligger hele dette ansvaret på en veileder, mens de større kontorene organiserer 

arbeidet ut fra eks. fødselsdato- eller virksomhetsfordeling. Gjentatte 

bedriftsundersøkelser viser bedriftene primært ønsker å ha noen få veiledere og 

forholde seg til og det er naturlig å organisere seg med virksomhetsansvar og - team. 

Å ha gode relasjoner til bedrifter er avgjørende i arbeidet, og det er viktig at en raskt 

kommer i kontakt med rett person til rett tid. 

Kommunene er ulikt organisert vedr. fremmedspråklige/bosatte flyktninger. Sørfold 

har flyktningetjenesten i NAV-kontoret mens de andre kommunene har opprettet 

samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer. Mål- og disponeringsbrevet til NAV har 

gjentatte år vært tydelig på at dette skal være ett av våre fokusområder.  

Flyktningarbeid krever koordinert bistand fra mange tjenester. Det er også ulikt 

hvordan kommunene har organisert voksenopplæringen og om flyktningene har tilbud 

om grunnskoleopplæring i sin hjemkommune. Det er viktig med tett samarbeid med 

programrådgiver tidlig i introduksjonsprogrammene slik at brukerne kan komme seg 

videre i utdanning eller arbeid så tidlig som mulig. Også her vil det være naturlig å 

jobbe teambasert slik at en har grundig og god kjennskap til arbeidet med flyktninger. 

Samhandling med andre kommunale tjenester varierer.  Det er i mindre kommuner et 

svært tett samarbeid da de kommunale tjenestene gjerne er organisert under samme 

tak, mens det i større kommuner gjerne er spredte innbyggertjenester noe som gjør 

samhandling mer tidkrevende og må planlegges bedre. Dette er fullt mulig å få til med 

gode samarbeidsavtaler og rutiner.  

Når det gjelder bolig for vanskeligstilte styres dette ut fra Sosialtjenestelovens § 15: 

«Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» 

Dette er organisert noe ulikt fra kommune til kommune. Men NAV-kontoret er i alle 

kommuner delaktige i arbeidet på ulik måte, som f.eks. i boligfordelingsgrupper hvor 

tildeling skjer ut fra visse kriterier hvis det er stor pågang på boliger. 

Det er uklart hvor langt en er kommet i digitaliseringen av den kommunale 

tjenesteproduksjonen. Noen kommuner har allerede tatt i bruk digitale løsninger, og 

det pågår for tiden en pilotering flere steder i landet av digitale søknader om 

økonomisk sosialhjelp (DIGISOS). Erfaringene fra disse forsøkene vil etter hvert rulles 

ut i resten av landet. 
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8.0 Økonomiske konsekvenser 

8.1 Oversikt over nåsituasjonen 

Driftsutgifter 

Lønnsutgifter med sosiale utgifter dekkes av hver av eierne ut fra tildelt ramme eller 

hjemler, unntak leder/ledelse der partene dekker 50/50. Felles kontordrift dekkes ut 

fra kostnadsfordelingsnøkkel basert på årsverk (jfr samarbeidsavtale).  Dersom 

kommunene har kontordriftskostnader som ikke skal deles, bæres kostnaden av 

kommunen selv.  

Utgifter til oppgradering og vedlikehold av IT-systemer dekkes fullt ut av hver av 

partene for sine system. Utgifter til kurs/opplæring dekkes i sin helhet av partene, det 

vil si at statlige kurs dekkes av stat og kommunale kurs av kommune. Det enkelte 

kontor må selv dekke reiseutgifter. 

Eiendomskostnader samt husleie, strøm og renhold dekkes ut fra fordelingsnøkkel. 

Gjeldende fordelingsnøkler for 2018 (gjelder kostnader der Nav arbeid og ytelse ikke 

skal være med) er gitt i tabell 6: 

Tabell 6. 

Enhet Stat Kommune Merknader 

NAV Fauske 52,4 % 47,6 %   

NAV Beiarn 70,1 % 29,9 % 

Inkludert Nav Arbeid og 

ytelse.  

NAV Saltdal 44,2 % 55,8 %   

NAV Hamarøy 53,8 % 46,2 %   

NAV Sørfold 25,9 % 74,1 %   

Eiendomskostnader: 

Samlet eiendomskostnader for NAV Indre Salten er i 2018 på 3,8 mill kr. Det utgjør en 

årlig kostnad på 78 000 kr pr årsverk, ref. tabell 7.  

 

Tabell 7.  

 

 

Statlig tiltaksøkonomi 

Region Indre Salten er allerede organisert som ett tiltaksområde. Tiltak/virkemidler i 

staten tildeles i form av rammebevilgning til NAV Nordland som igjen har delegert 

myndigheten til leder for NAV Fauske på vegne av tjenesteområde Indre Salten.  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunale ytelser  

Med ytelsesøkonomi menes her økonomisk sosialhjelp (lån og bidrag) og 

Kvalifiseringsstønad som begge er kommunale ytelser. KOSTRA-data for 2017 viser 

følgende: 

Stønadssatser for sosialhjelp 

  
Stønadssats per måned 

for enslig (kr) 

  2017 

1839 Beiarn 5950 

1840 Saltdal 5950 

1841 Fauske - Fuosko 6426 

1845 Sørfold 6550 

1849 Hamarøy - Hábmer 5950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en eventuell sammenslåing av kontor vil det være naturlig å harmonere 

stønadssatsene. De fleste kontor opererer med nasjonale minstesatser. Ulikheter i 

antall sosialhjelpsmottakere kan dels skyldes strukturelle ulikheter, dels ulik praksis og 

dels forskjeller i registrering.  

 

Sosialhjelpsmottakere 

      

  
Sosialhjelpsmottakere 

(antall) 

Folkemengde i 

alt (antall) 

Sosialhjelps-

mottakere % 

  2017 2017 2017 

1839 Beiarn 19 1029 1,80 % 

1840 Saltdal 197 4691 4,20 % 

1841 Fauske - Fuosko 326 9775 3,30 % 

1845 Sørfold 61 1979 3,10 % 

1849 Hamarøy - Hábmer 95 1801 5,30 % 

Langtidsmottakere av sosialhjelp 

      

  Sosialhjelpsmottakere 

med sosialhjelp > 6 

mnd  (antall) 

Folkemengde i 

alt (antall) 

Sosialhjelps-

mottakere % 

  2017 2017 2017 

1839 Beiarn 5 1029 0,50 % 

1840 Saltdal 55 4691 1,20 % 

1841 Fauske - Fuosko 99 9775 1,00 % 

1845 Sørfold 13 1979 0,70 % 

1849 Hamarøy - Hábmer 34 1801 1,90 % 
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8.2 Ny organisering – konsekvenser/effekter 

Personalkostnader: 

De statlige personalressursene fordeles til kontorene ut fra en rammetildeling 

(ressursmodell) som bygger på objektive kriterier vedrørende brukere og enhetens 

beskaffenhet(basistildeling), inklusive fellesressurser og spesielle oppgaver. Innenfor 

den gitte rammen kan enheten selv avgjøre antall stillingshjemler og lønnskostnader 

inkl. sosiale utgifter. 

Kommunene tildeler personalressurser ut fra antall hjemler som er politisk vedtatt og 

ut fra hvilke oppgaver som er lagt til NAV-kontoret. Som tabellen viser i kap 4 er det 

stor ulikhet i tjenestenivået noe som i stor grad forklarer differansene. Det 

argumenteres i kap 7 for at et felles kontor ivaretar en minimumsløsning.  

 

Kommunen som sådan må ivareta de funksjonene som eksisterer pr. i dag, uavhengig 

av en minimumsløsning eller ikke. I den forstand kan det ikke forventes betydelig 

besparelse på ressursbruk. Det må dog kunne forventes en positiv effekt på samordnet 

ressursbruk og ikke minst redusert administrasjon med mindre ledelse. Dette frigjør 

personalets tid til å utøve mer direkte kundekontakt. Dette bør gi betydelig 

effektiviseringsgevinst, selv om det vanskelig kan tallfestes.  

 

Eiendomskostnader 

  Kostnadsdeling 

Dagens samarbeidsavtaler mellom kommunene og NAV stat vil måtte endres dersom 

det blir ny organisering og vertskommuneorganisering.  Samarbeidsavtalen vil da bli 

inngått mellom NAV Nordland og vertskommune. I tillegg vil vertskommuneavtalen 

regulere forholdet mellom kommunene.  

Eiendomskostnader er en betydelig «uønsket» utgift som ikke går direkte til 

tjenesteytelse og bruker. Dette er blitt klart aktualisert de siste årene ved at den 

enkelte kommune må eller har måttet investere betydelig i oppgradering av lokaler for 

å tilfredsstille ansattes sikkerhet.  

En åpenbar gevinst ved en vertskommunemodell er potensiale for reduserte 

eiendomskostnader på sikt, avhengig av hvilken modell man velger. Dersom 

kommunene fortsatt står alene vil til enhver tid økte eiendomskostnader tilfalle den 

enkelte kommune i partnerskapet.  

 

9.0  Oppsummering og anbefaling 

9.1    Oppsummering og anbefaling knyttet til hovedmål og delmål for                            

prosjektet 

Målene for dette arbeidet er beskrevet i kapittel 2.1. 

Hovedmål 

Det skal utredes grunnlag for og forslag til tjenesteproduksjon og organisering av NAV 

i Indre Salten.  

Hypotese:  

Det er mulig å få til bedre tjenester og optimal organisering av 

tjenesteleveransen i NAV gjennom samarbeid mellom de fem kommunene ut fra 

rammene gitt i kommuneloven og i NAV-loven. Utredningen skal vise fordeler og 

ulemper med samarbeid gjennom alternativ organisering i regionen.  



 

 

Gjennom kartleggingen og prosessene som er gjennomført har prosjektgruppa 

kommet til en anbefaling om å endre dagens organisering til modell 2B etter § 28 

vertskommuneorganisering beskrevet i kapittel 5. Med minimumsløsning som 

kommunal tjenestemeny i NAV kontoret beskrevet i kapittel 6, og med en økonomisk 

kostnadsfordeling beskrevet i kapittel 8.  

Det er mulighetene en større organisasjon gir til utvikling av gode tjenester til 

tjenestemottaker som ligger til grunn for prosjektgruppas anbefaling.  

Delmål/mål for samarbeidet 

• Enhetlige NAV-tjenester i regionen for brukere, arbeidsgivere og 

samarbeidspartnere 

Prosjektgruppa, med støtte fra innspill fra prosessdag med ansatte, mener at felles 

organisasjon gir et bedre grunnlag for enhetlige tjenester for bruker, arbeidsgiver 

og samarbeidspartnere, gjennom felles ledelse og felles organisering i større 

fagmiljø. 

Prosjektgruppa anbefaler at de kommunale tjenestene lagt til NAV kontoret 

understøtter hovedmålsetting jfr. formålsparagraf i lov om sosiale tjenester i arbeid 

og velferdsforvaltningen.
11

 Dette vil bety noen endringer fra dagens organisering 

og følgelig må prosessene i etterkant av dette prosjektet avgjøre hva som blir den 

endelige tjenesteporteføljen til enheten. Prosjektgruppen anbefaler 

minimumsmodellen for tjenesteinnhold.   

• Øke kvaliteten på tjenesteproduksjon (faglighet, spesialisering, organisering, 

ansattekompetanse, ledelse etc.) 

Kvaliteten på tjenesteproduksjonen antas å kunne heves til ulike målgrupper gjen-

nom teamorganisering. En samlet organisasjon får større fagmiljø på ulike 

områder, og det vil bli rom både for generalister og spesialister i teamene.  

 

Ny organisering gir grunnlag for å legge strategier og i større grad ta rollen som 

samfunnsaktør, og utvikle organisasjonen til det beste for kommunenes 

innbyggere.  

 

• Felles bedriftskultur for ansatte 

En felles bedriftskultur må utvikles over tid. De fem kontorene har i dag flere 

likheter enn ulikheter, da oppgaveløsningen i all hovedsak er den samme. I en ny 

organisasjon må det settes av tid til å bli trygg og kjent med nye kolleger og nye 

ledere. Prosjektgruppa anbefaler at dersom ny organisering vedtas, må det legges 

en plan for aktiviteter og samhandlingsarenaer. 

  

• Reduksjon av sårbarhet (tilstedeværelse - planlagt og ikke planlagt fravær, 

kompetanse og kompetansemiljø, økt økonomisk frihet, ledelse ) 

Reduksjon av sårbarhet er et moment som både ledere og ansatte har løftet fram 

som et viktig argument for å etablere et vertskommunesamarbeid. Større fagmiljø 

med høyere kompetanse til å bistå bruker krever en organisasjon av en viss 

størrelse med volum på oppgavene. Større fagmiljø vil også redusere 

                                                

11 .§ 1. Lovens formål (1)  

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og 
bo selvstendig, (2) og fremme overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. (4) 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  

 

https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_1
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_2
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_3
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_4
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personellmessig sårbarhet ved planlagt og ikke planlagt fravær. Prosjektgruppa 

anbefaler derfor etablering av fagteam. 

  

• Økt måloppnåelse for NAV sin overordnede målsetting (flere i arbeid og aktivitet og 

færre på passive ytelser) 

 

Prosjektgruppas mener det er nødvendig å styrke fagmiljøene i NAV og dialogen 

med arbeidsgivere. En vertskommunemodell har større potensial enn dagens 

organisering for og flere brukere i arbeid og aktivitet.   

 

• Frigjøring av ressurser som kan rettes mot brukere gjennom bedre 

ressursutnyttelse  

Gjennom endringer i ledelsesstruktur, faglig spesialisering og digitale løsninger 

kan frigitte ressurser brukes til styrket oppfølging av de brukerne som trenger det 

mest. På sikt vil kontorkostnadene til organisasjonen kunne reduseres, det gir et 

rom for ytterligere styrket bemanning.   

 

Gjennom endret åpningstid i mottakene vil det også være mulig å rette mer 

ressurser mot prioriterte målgrupper som ungdom, fremmedspråklige og 

sosialhjelpsmottakere. 

 

Nærhet til brukerne vil kunne oppleves forskjellig. Mange vil ønske å ha NAV 

tilgjengelig digitalt, mens noen har behov for personlig kontakt.  Gjennom 

digitalisering og endret åpningstid i mottakene vil det være mulig å følge tettere 

opp prioriterte målgrupper.  

 

• Bedre utnyttelse og videreutvikling av tilgjengelige virkemidler /tiltak 

(stat/kommune)  

Prosjektgruppa mener at et mer myndig NAV kontor med økte kunnskaper og 

ressurser vil kunne målrette tiltakene bedre mot brukernes behov.  

 

• Økonomi 

Selv om økonomisk besparelse ikke er et uttrykt hovedmål med prosjektet er det 

viktig å vurdere en eventuell effekt som en ny organisering kan gi. Driftsøkonomisk 

har vi pekt på stordriftsfordeler, særlig ved muligheten for reduserte 

eiendomskostnader. Videre bør samordning frigjøre ressurser som tidligere er 

brukt til administrasjon til heller å bruke tid på direkte tjenesteyting. Det bør 

likevel ikke budsjetteres med redusert bemanning alene med henvisning til 

vertskommunesamarbeid, siden oppgaveporteføljen vil være upåvirket.   

Selv om ny organisering kan medføre potensiale for reduserte driftskostnader vil 

prosjektgruppa understreke at den viktigste effekten av at økt samarbeid er de 

strukturelle effektene, som igjen bør kunne øke den økonomiske effektiviteten. På 

sikt vil et kvalitativt styrket kontor øke måloppnåelsen og evnen til å løse 

samfunnsoppdraget som er å få flere i arbeid færre på ytelser. Dette er helt 

åpenbart positivt for kommunale budsjetter og prosjektgruppa mener derfor at 

vertskommunesamarbeid også er å anbefale av økonomiske argumenter.   

 

Referanser 

1. Notat datert 06.12. 2016 

2. Stortingsmelding 33 – Arbeid og aktivitet 

3. Stortingsmelding Digital Agenda 2016 

4. Omverdensanalyse NAV frem mot 2030 

5. Indeks Nordland 2018 



 

 

6. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/ 

7. SINTEF-rapport A26778 ; https://www.sintef.no/prosjekter/aap-ytelse 

8. http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-

flyktninger-i-norske-kommuner 

9. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport 

10. NAV Nordlands bedriftsundersøkelse mai 2018 

11. .§ 1. Lovens formål (1)  

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 

trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, (2) og fremme 

overgang til arbeid, (3) sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud. (4) 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-s-20172018/id2601105/
https://www.sintef.no/prosjekter/aap-ytelse
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Publikasjoner-norsk/Introduksjonsprogram-for-flyktninger-i-norske-kommuner
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_1
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_2
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_3
https://www.nav.no/rettskildene-intern/lovkommentar/?key=N20091218-131_4
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Møteplan 2019 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 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag: 
Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede ligger 
i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som allerede 
ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

 



Formannskap 30.10.2018: 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Kommunestyremøte 7. februar 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 2H) mot 1 stemme (1R). 

 
FOR- 091/18 Vedtak: 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av kommunestyremøte 7. 
februar. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 
Oppvekst- og kulturutvalget flyttes fra 23. mai til 2. mai 2019. 

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 033/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring  av møte i oppvekst- og 
kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019. 

 
Kommunestyre 08.11.2018: 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 110/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg og 
plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg av kommunestyremøte 7. 
februar. 

 
Vedlegg: 
20.09.2018 møteplan-19 1391700 

20.09.2018 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2019 - Versjon 2 1391701 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2019, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til. I forhold til i fjor har vi tatt bort kommunestyremøtet i februar. 
 
 



Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre   28.  16. 13.  

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

29.  19.  7. 4.  

  Partssammensatt 

utvalg 

       

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 19.   21.   

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 20.   22.   

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 21.   23.   

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet        

Emma Granholm //  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 2019 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Jørn Stene 41245/04018/90095805 Kommunestyre   3.** 7. 12.* 

Varaordfører Linda W. 

Salemonsen 

//91804674 Formannskap/ 

Valgstyre 

 11. 29. 26.*  

  Partssammensatt 

utvalg 

     

Kjetil Sørbotten //92866874 Plan- og 

utviklingsutvalg 

  15. 19.  

Ole Tobias Orvin //97746492 Helse- og 

omsorgsutvalg 

  16. 20.  

Nils-Christian Steinbakk //91541879 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

  17. 21.  

Andreas Moan //41692339 Eldrerådet      

Emma Granholm // Ungdomsrådet      

Janne Hatlebrekke //99040017 Komm. Råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Odd Henriksen //91146829 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 
** - Konstituerende møte 



TIDSPLANLEGGER FOR ARRANGEMENT 2019   
  

PROSJEKT/ARRANGEMENT NAVN PÅ PROSJEKT ELLER ARRANGEMENT 

ASSISTENT FAUSKE  KOMMUNE 
 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 03.01, Vinterferie 04.-10.03, 

Påskeferie 15.-23.04, Elevfri 31.05, Siste skoledag 20.06, Skolestart 

19.08, Høstferie 09.-11.10, Elevfri 22.11, Siste skoledag før jul 20.12 

Fylkesting: 25.-27.02, 08.-10.04, 17.-19.06, 21.-24.10, 02.-05.12 

Valgdag: 09.09. Konstituerende kommunestyremøte: 03.10. 

  
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

SALTEN REGIONRÅD [Velg dato] [Velg dato] 

SKOLERUTA [Velg dato] [Velg dato] 

FYLKESTINGET [Velg dato] [Velg dato] 

FUN [Velg dato] [Velg dato] 

KOMMUNESTYRE [Velg dato] [Velg dato] 

FORMANNSKAP/KLAGENEMND/VALGSTYRE [Velg dato] [Velg dato] 

PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

HELSE- OG OMSORGSUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG [Velg dato] [Velg dato] 

ELDRERÅD [Velg dato] [Velg dato] 

LVK [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 
 

 

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

M T O T 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    

       
 

M T O T 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    

       
 

M T O T 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 

       
 

M T O T 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      

       
 

M T O T 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   

       
 

M T O T 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 

       
 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

M T O T 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     

       
 

M T O T 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  

       
 

M T O T 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       
 

M T O T 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    

       
 

M T O T 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  

       
 

M T O T 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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