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Møtedato: 22.04.2020 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2020 Til kl. 10:15 Møtested: Elektronisk via Teams 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Kathrine Moan Larsen AP 
Ari Christian Tollånes H 
Per Kristen Løkås H 
Veronika I. Ormåsen SP 
Ole Tobias Orvin SV 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gregory Hautois 
Hilde Christine Sørensen 
Nils-Are Johnsplass 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Ingen merknader til innkalling.  
 
Merknader til dagsorden: 
 
· Kathrine Moan Larsen (AP): 

Status sykefravær i helse/omsorg 
Ber om oppdatering av statistikk institusjonsplasser 
Hvilke plan er det for Sagatun? Er det en kjøper på Sagatun? Kommer saken opp i 
kommunestyret? 
Hvor ble det av høringssvar rusreformen? 

 

· Per Kristen Løkås (H): 
Beklagelig at klagesaken ble behandlet 3 ganger. 

 

· Ole Tobas Orvin (SV): 
Beklagelig behandling i Minas saken. 
Habilitet – prinsippielt spørsmål. Etterforskning i politiet – Hvilken innvirkning som 
politiker? 

 
 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
 
Kommuneoverlege orienterte om korona-situasjonen. 
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Svar på spørsmål: 
Kathrine Moan Larsen: 
Kommunalsjef svarte. Vi har ikke arbeidet med sykefravær siden sist gang. 
Erfaringer fra Tildelingskontoret kom for noen dager siden, slik at vi tok ikke dette med i dette 
møtet. 
Kjenner ikke til planer for Sagatun – Ligger under Fauske kommunale eiendommer. 
Høringssvar – Ikke kapasitet innen tidsfrist. Gitt ordfører tilbakemelding på dette. 
 
Ole Tobias Orvin: 
Ari Tollånes svarte: Har ikke vært inne i saken tidligere. 
Kommunalsjef svarte. Tollånes er ikke inhabil, jf. Veileder Habilitet i kommuner og 
fylkeskommuner 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.04.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Veronika I. Ormåsen 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av helse- og omsorgsutvalget i møte nr           den 
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Saksnr. Sakstittel  
010/20 Klage på vedtak om inndragning av serveringsbevilling for 

Minas Kafeteria 
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010/20: Klage på vedtak om inndragning av serveringsbevilling for Minas Kafeteria 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune endrer ikke sitt opprinnelige vedtak om inndragning av 
serveringsbevilling, og klagen oversendes fylkesmannen for videre klagebehandling, 
sammen med sakens øvrige dokumenter. 

 
Fauske kommune gir ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. 

 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 08.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (AP) foreslo: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
AP's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 007/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste 
møte. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 15.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Saken utsettes. Dokumentasjon fremlegges 7 dager før behandling. 
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 008/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. Dokumentasjon fremlegges 7 dager før 
behandling. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 22.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (AP) foreslo: 
Klage tas til følge.  
Fauske kommune tilbakekaller ikke serveringsbevillingen til Minas Kafeteria AS.  
 
Begrunnelse for vedtak:  

· Minas Kafeteria har rettet opp i de svikt i regnskaps- og kassarutiner som er påpekt. 
Det er inngått avtale med ny regnskapsfører i desember 2017 og selskapet får 
profesjonell oppfølging i økonomiforvaltningen. Selskapet har betalt skatt og avgifter 
basert på revisorgodkjent regnskap i hele driftsperioden. Bruddene på bokføringsloven 
§ 15 fremstår bedømt i sammenheng med de øvrige opplysningene fra revisor og 
skatteetaten som mindre alvorlige lovbrudd.  

· Skattesaken er påklaget Skatteklagenemda og saken vil tidligst bli behandlet høsten 
2020. Skattesaken har ingen rettslig betydning for tilbakekalling av 
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serveringsbevillingen.  
 

· Angående bokføringspålegget har Skatteetaten i brev av 11.10.2016 til Minas 
fremholdt følgende: «Skatteetaten har vurdert innsendte merknader og 
dokumentasjon, og konkludert med at dere har etterkommet bokføringspålegget». 
Dette viser at Minas Kafeteria rettet påleggene som Skatteetaten ga bedriften.  

 
· Bruddene på regnskapslov og utledningsloven fremstår også samlet sett som mindre 

grove overtredelser. Det vises til at flere av overtredelsene som gjelder brudd på 
utledningsloven går snart 5 år tilbake i tid. Etter serveringsloven § 6 kan ikke disse 
forgåelsene vektlegges som vandelsopplysninger. Det foreligger ingen 
revisoranmerkninger knyttet til bruddene på bokføringslovens regler selv om disse 
regelbruddene i saksfremlegget påpekes som særlig viktig for tilbakekallet.  

 
· En tilbakekallelse av serveringsbevillingen vil få betydelige negative velferdsmessige 

og sosiale ulemper for Temur personlig, hans nærmeste familie og de øvrige ansatte i 
bedriften. Temur mister en stabil inntekt. Inntektsbortfallet vil gå ut over hans 
forsørgeransvar for kone og 3 mindreårige barn. Det er mindre sannsynlig at han 
enkelt kan komme seg inn i arbeidsmarkedet slik det blir hevdet i saksfremlegget.  

 
Alternativ 2 dersom ikke klagen tas til følge av flertallet:  
Siste setning i Rådmannens forslag til vedtak tas ut og erstattes med følgende:  
Saken har oppsettende virkning inntil klagen er ferdigbehandlet, jf forvaltningsloven § 42, 
1.ledd, 1. punktum. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 1. avsnitt ble vedtatt med 3 (2H, 1SP) mot 2 (1AP, 1SV) 
stemmer avgitt for AP’s forslag 1. avsnitt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak 2. avsnitt ble vedtatt med 3 (2H, 1SP) mot 2 (1AP, 1SV) 
stemmer avgitt for AP’s forslag alternativ 2. 
 
HEOM- 010/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune endrer ikke sitt opprinnelige vedtak om inndragning av 
serveringsbevilling, og klagen oversendes fylkesmannen for videre klagebehandling, 
sammen med sakens øvrige dokumenter. 

 
    Fauske kommune gir ikke utsatt iverksettelse av vedtaket. 
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Erfaringer fra tildelings- kontoret, mars-april 2020. 
 

Antall dobbeltrom på langtidsavdelinger pr. 30.04.2020= 0 

Antall ektefellerom på langtidsavdelinger = 0 

 

Oversikt overligger døgn på sykehus:  

Døgnpris, 2020: 5036 kr. 

 

Mnd.  

2020 

Utskrivningsklare 

pasienter  

Utskrivningsklare 

overligger døgn 

Pasienter 

Somatikk 

Pasienter 

psykiatri 

Betaling 

 

Januar  

 

11 7 0 55 396 

Februar  

 

36 7 0 181 296 

Mars 

 

25 0 0 0 0 

April 53 

 

6 2 0 30 216 

           

Døgnpris 2020:5036 kr. 

 

Plass-situasjon: 31.01.2020 29.02.2020 31.03.2020 30.04.2020 

Nordlandssykehuset- på vent 

på korttidsplass 
1 1 0 0 

Hjemmeboende- ant. søkere 

korttidsplass 
8 1 1 3 

Hjemmeboende- antall 

søkere avlastning 
0 5 2 4 

Søkere langtidsplass 

 
15 11 9 5 

Innvilget langtidsplass, på 

vent, hjemme 
0 0 0 0 

Innvilget langtidsplass- på 

vent, korttidsavdeling 
1 2 2 1 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger plass-tildeling 2020 

Måned Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  Mai.  Jun.  Jul.  Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 
Langtidsplasser 

innvilget 
4 3 3 6         

Langtidsplasser 

avslått 
1 1 0 0         

Søknad 

avsluttet 
1 2 2 0         
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Tildelte timer i hjemmetjenesten og Paviljongene 

pr. 31.01 2013: 1398,29 timer pr. uke 

pr. 31.01 2014: 1621,28 timer pr. uke 

pr. 31.01 2015: 1787,51 timer pr. uke 

pr. 31.01 2016: 1697,74 timer pr. uke 

pr. 31.01 2017: 1771,8 timer pr uke 

pr. 31.01 2018: 1356,02 timer pr. uke 

pr. 30. 06 2018: 1437,10 timer pr. uke 

pr. 31.12.2018: 1498,39 timer pr. uke 

pr. 31.01.2019: 1509,45 timer pr. uke 

pr. 28.02.2019: 1556,74 timer pr.uke 

pr. 31.03.2019: 1457,81 timer pr. uke 

pr. 30.04.2019:1522,22 timer pr. uke 

pr. 31.05.2019: 1472,2 timer pr. uke 

pr. 30.06.2019: 1494,95 timer pr.uke 

pr. 31.07.2019: 1515,62 timer pr. uke 

pr. 31.08.2019: 1543,95 timer pr.uke 

pr. 30.09.2019: 1549,59 timer pr. uke 

pr. 31.10.2019: 1564,29 timer pr. uke 

pr. 30.11.2019: 1556,57 timer pr. uke 

pr. 31.12.2019: 1613,34 timer pr. uke 

pr. 31.01.20: 1557,99 timer pr. uke 

pr. 29.02.2020:1589,04 timer pr. uke 

pr. 31.03.2020: 1486,66 timer pr.uke 

pr. 30.04.2020: 1485,74 timer pr. uke 
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Tildelte timer rus/psykisk helse: 
pr. 31.01 2018: 280,52 timer pr. uke 

pr. 30.06.2018: 250,12 timer pr. uke 

pr. 31.12.2018: 194,27 timer pr. uke 

pr. 31.01.2019: 185,34 timer pr. uke 

pr. 28.02.2019: 187,24 timer pr uke 

pr. 31.03.2019: 205,18 timer pr. uke 

pr. 30.04.2019: 213,93 timer pr. uke 

pr. 31.05.2019: 204,35 timer pr. uke 

pr. 30.06.2019: 207,02 timer pr. uke 

pr. 31.07.2019: 217,75 timer pr. uke 

pr. 31.08.2019: 227,13 timer pr. uke 

pr. 30.09.2019: 226,04 timer pr. uke 

pr. 31.10.2019: 225,13 timer pr. uke 

pr. 30.11.2019: 219,13 timer pr. uke 

pr. 31.12.2019: 228,93 timer pr. uke 

pr. 31.01 2020:246,05 timer pr. uke 

pr. 29.02.2020: 251,67 timer pr. uke 

pr. 31.03.2020: 242,06 timer pr. uke 

pr. 30.04.2020: 242,06 timer pr uke 

 

 
 

 

 

 

 

Tildelingskontoret,mai.2020 
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FORORD 
  
Pasienter, brukere og pårørendes tilbakemeldinger om hvordan de opplever helse- og 
omsorgstjenestene, er en viktig kilde til læring og forbedring av tjenestene. En del av disse 
tilbakemeldingene kommer til pasient- og brukerombudet. Tilbakemeldingene formidles tilbake til 
helse- og omsorgstjenestene i enkeltsaker, men noen generelle erfaringer beskriver vi i denne 
årsmeldingen. 
 
Ansatte i helse- og omsorgstjenestene har en veldig viktig men også krevende jobb. Det stilles høye 
krav til kompetanse, kvalitet, pasientsikkerhet, ivaretakelse av pasienter og pårørende – ofte 
innenfor begrensede rammer med hensyn til både tid og økonomi. De fleste pasienter og brukere får 
den behandling og tjenester de har behov for, og er fornøyd.  
 
Noen av de som ikke har hatt en positiv opplevelse tar kontakt med pasient- og brukerombudet. 
Årsak til kontakt kan skyldes ulike forhold eks. at forventninger ikke er imøtekommet, dårlig 
oppførsel hos personell, rot og sommel, avvisning eller avslag på behandling, lang ventetid, feil 
behandling og i verste fall at pasienter har blitt påført alvorlig skade eller død under behandlingen. 
Det er viktig at disse opplevelsene både blir bearbeidet av pasient og pårørende, i tillegg til at helse- 
og omsorgstjenestene får tilbakemelding om disse hendelsene for bruk i sitt arbeid med utvikling av 
kvaliteten i tjenestene.  
 
Vi ser ofte at direkte kontakt mellom partene etter slike hendelser er den beste måten å løse saken 
på. Direkte dialog og samtaler mellom partene kan bidra til å klargjøre hendelsene, oppklare 
eventuelle misforståelser og bidra til læring. Hvis det er gjort feil kan en beklagelse bidra til å 
gjenopprette tillit til tjenesten.  
 
 
 
 
 
 
Bodø 03.03.2020 

 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
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1. Innledning 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Helsedirektoratet administrerer 
ombudsordningen, men ombudene er faglig uavhengig og selvstendig. Det er i utgangspunktet et 
pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
 

2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 

2.1 Om Nordland 
Nordland fylke er et langstrakt fylke med 44 kommuner (41 fra 2020), 2 helseforetak med 6 sykehus, 
ca. 243 000 innbyggere og et areal på 38 456 km2. Dette medfører ofte lange reiseavstander til og fra 
behandling for pasienter, brukere og pårørende. 

2.2 Arbeidsområde 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Selv om arbeidsområdet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er 
avgrenset til offentlige helse- og omsorgstjenester, så mottar ombudet også henvendelser på andre 
områder som for eksempel privat helsetjeneste, tannbehandling, NAV og vergemål. Fra 2020 ble også 
offentlig tannhelsetjenesten en del av ombudets arbeidsområde. 

2.3 Arbeid med enkeltsaker og å bidra til økt kvalitet i tjenestene 
Ombudet er en viktig mottaker og formidler av pasient- og brukeropplevelser. Alle kan henvende seg 
til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, pårørende eller ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis.  
 
Ombudet skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for de som har spørsmål, tilbakemeldinger eller 
klager til helse- og omsorgstjenestetilbudene. Hjelpen går ofte ut på å lytte, stille spørsmål, gi 
informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. Dersom det er grunnlag for å gå videre med 
en sak, skjer det i samarbeid med pasienten. Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse:  

• ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om et dialogmøte  

• klage til fylkesmannen  

• søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning  
 
Ombudets videreformidling av erfaringer og opplevelser fra pasienter, brukere og pårørende, kan 
bidra til økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Dette skjer i enkeltsaker, i dialog med 
helsepersonell, tjenestene og tilsynsmyndighetene, og ikke minst i gjennom årlig melding til 
Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

3. Økonomi og drift 
Pasient- og brukerombudskontoret i Nordland ligger i Bodø og har 5 ansatte (4,5 årsverk):  
pasient- og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Kjersti Syversen (nestleder), seniorrådgiver 
Børge Wågø Albertsen, seniorrådgiver Nina Adelsten Iversen og sekretær Monica Amundsen. 
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3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett 
Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): 

 2017 2018 2019 

Budsjett 3 654 3 606 3 786 

Regnskap 3 815 3 612 3 953 

 
Regnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett og skyldes økte lønnsutgifter i løpet av året. 
 

3.2 Utadrettet informasjonsvirksomhet 
At pasient- og brukerombudsordningen er kjent i befolkningen er en viktig forutsetning for at 
ombudsordningen skal bli benyttet av de som trenger den. Arbeidet med å gjøre ordningen kjent 
skjer i hovedsak gjennom kontakt med den enkelte pasient, bruker og pårørende, helsetjenestene og 
foredragsvirksomhet. 
 
Sosiale medier er en viktig informasjonskanal til befolkningen. Pasient- og brukerombudet i Nordland 
har egen profil på Facebook der vi formidler lokale og nasjonale nyheter innen helse- og 
omsorgstjenesten. I tillegg har Pasient- og brukerombudet nasjonalt egen Facebook profil i tillegg til 
nettside på https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. 
 

4. Statistikk - nye henvendelser og problemstillinger 2019 
 
Alle henvendelser til pasient- og brukerombudene registreres og kodes for å analysere hvilke 
problemstillinger pasienter, brukere og pårørende opplever i ulike deler av tjenestene. Det er viktig å 
presisere at denne statistikken er av svært lite omfang både i forhold til antall pasienter, brukere og 
pårørende i fylket, og i forhold til totalt antall kontakter og behandlinger som finner sted i helse- og 
omsorgstjenestene i fylket i løpet av et år. Tallene er derfor ikke egnet til å si noe om bl.a. kvaliteten 
på helse- og omsorgstjenestene generelt. Hensikten med statistikken er å belyse hva pasienter, 
bruker og pårørende tar opp av problemstillinger med pasient- og brukerombudet og i hvilke 
tjenester disse gjelder.  
 
Nye henvendelser og problemstillinger for 2017, 2018 og 2019: 

 2017 2018 2019 

Nye henvendelser* 647 631 641 

Problemstillinger** 562 542 616 

* Nye henvendelser består av nye saker, enkle forespørsler og henvendelser med spørsmål utenfor ombudets mandat.  
** I nye saker registreres problemstillinger som pasienter, bruker og pårørende tar opp med ombudet. Tallet er lavere enn 
antall nye henvendelser og skyldes at det ikke registreres problemstillinger i henvendelser som gjelder forespørsler og 
utenfor ombudets mandat. 

 
Tabellen viser et stabilt tilfang av nye henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Nordland de tre 
siste årene. På landsbasis mottok pasient- og brukerombudene over 15 000 nye henvendelser i 2019. 

4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene.  
De fleste henvendelser til pasient- og brukerombudet omhandler at pasienter, brukere og pårørende 
ikke er fornøyd med opplevelser de har hatt i helse- og omsorgstjenestene. Som figuren under viser 
det fortsatt flest henvendelser angående spesialisthelsetjenesten. 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet
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Figuren under viser fordeling av henvendelser på hvilke tjenester i 2019 (i prosent).

Oversikten viser at 65% av problemstillingene gjaldt spesialisthelsetjenesten og 35 % omhandlet
kommunale helse- og omsorgstjenester. Sakene som omhandler kommunale helse- og
omsorgstjenester er ofte tid- og ressurskrevende der saksbehandler har mer omfattende kontakt og
oppfølging med klager og tjenestested, enn saker som gjelder spesialisthelsetjenesten.

I tillegg mottar pasient- og brukerombudet også henvendelser som ikke er klage på
behandling/tjenester, men er generelle forespørsler med bl.a. spørsmål om rettigheter og spørsmål
som er utenfor ombudets arbeidsområde.

4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten
I 2019 ble det hos Pasient- og brukerombudet i Nordland registrert 390 nye problemstillinger
angående spesialisthelsetjenesten*. Diagrammet under viser fordeling av antall problemstillinger
fordelt på helseforetakene i fylket i tillegg til UNN. I tillegg var det 65 problemstillinger som
omhandlet andre sykehus/spesialisthelsetjeneste i andre deler av landet.

*Det registreres også nye problemstillinger hos andre pasient-og brukerombud på disse helseforetakene, men disse tallene
er ikke tatt med her.
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Figuren under viser de 5 kategorier/spesialiteter det fremmes flest problemstillinger om.

Det er flest problemstillinger om kirurgiske inngrep der det ofte stilles spørsmål om mulig svikt og
eventuell feilbehandling. I disse sakene er det ikke uvanlig at pasienten ikke har fått forventet positiv
effekt av operasjon eller at operasjonen har medført en opplevd forverring eller skade. Den nest
største kategoriene omhandler pasienter som opplever problemer i behandling av psykiske lidelser.
Problemstillingene innen psykisk helsevern omhandler ofte mangel på informasjon og reell
medvirkning i behandlingen, i tillegg til klage på tvang, medisinering og feil i journal.

Deretter følger kategoriene indremedisin, onkologi og nevrologi. Ofte er det spørsmål om pasienten
har fått forsinket eller feil diagnose, og problemstillinger angående venting på å få behandling.
Spesielt innen kreftbehandling blir vi kontaktet av pasienter som opplever at de må vente lenge
mellom utredning, diagnostisering og gjennomføring av ulike behandlingstiltak. En del av disse
pasientene opplyser at de ikke har fått oppnevnt koordinator eller kontaktlege.

4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene
I 2019 var ble det registrert 217 nye problemstillinger fordelt på alle kommunene. Diagrammet under
viser antall problemstillinger fordelt på kommuner med lik eller mer enn 10 problemstillinger.
Fordelingen viser at det var flest henvendelser angående Bodø kommune, deretter Narvik, Rana,
Meløy, Vestvågøy og Vågan.
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Figuren under viser de kommunale tjenester det var flest registreringer på –fastlege, sykehjem,
helsetjenester i hjemmet og legevakt.

Fastlege
Det er flest henvendelser angående fastlege og dette bør sees i sammenheng med at det er stor
aktivitet i fastlegeordningen med mange pasienter og mange konsultasjoner. Pasienter tar opp
problemer med manglende og forsinkede henvisninger, diagnostisering, medisinering, og uenighet
om behandlingstiltak. Fastlegen er et viktig kontakt- og knutepunkt for pasienten i helsevesenet og
dermed en viktig samarbeidsaktør for pasienten til å komme videre til andre behandlingstilbud ved
behov.

Sykehjem og helsetjenester i hjemmet
Det var totalt 60 problemstillinger knyttet til korttids- og langtidsopphold i sykehjem og
helsetjenester i hjemmet i henvendelsene til ombudet i 2019. Det er i hovedsak pårørende som tar
kontakt i disse sakene. Årsaken til kontakt omhandler i hovedsak lang saksbehandlingstid på
søknader, avslag på tjenester, manglende informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet
og klage på kvalitet i tjenestetilbudet.

Legevakt
Det var 10 problemstillinger knyttet til legevaktstjenesten i 2019. Dette omhandler i hovedsak at
pasientene har opplevd å ikke blitt "tatt på alvor" og tatt inn til tilstrekkelig behandling. Ikke uvanlig
omhandler problemstillingene her at pasienter opplever at legen har for liten tid og at pasienten er
misfornøyd med å bli sendt hjem med informasjon om å ta kontakt med fastlege neste dag eller over
helgen. For liten tid til pasienten kan innebære en risiko for at riktig diagnose og behandling ikke blir
gitt til riktig tid.

Andre kommunale helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerombudet får også noen henvendelser angående andre kommunale helse- og
omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet fysioterapi, støttekontakt, brukerstyrt personlig
assistanse og avlastning. Problemstillinger knyttet til disse tjenestene omhandler ofte at
pasient/bruker ikke får tilstrekkelige tjenester eller at kvaliteten i tjenesten ikke er god nok.
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5. Utvalgte tema 
Vi har valgt noen tema som vi spesielt ønsker å belyse i denne årsmeldingen. Temaene som 
omhandler informasjon og medvirkning, pårørende som ressurs og Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) er hentet fra pasient- og brukerombudenes felles årsmelding. De er like aktuelle for våre 
erfaringer i Nordland som det er for resten av landet. I tillegg har vi skrevet om et spennende 
prosjekt vi har i samarbeid med ungdomsrådet på Nordlandssykehuset HF, Bodø og om temaet 
psykisk helsehjelp og ungdom. Under pkt 5.4 omtaler vi en sak vi har bistått pasient og pårørende i 
en klage angående manglende trippeldiagnostikk med mistanke om brystkreft. Klagesaken har 
bidratt til endret behandlingspraksis. 
 

5.1 Prosjekt - Hvordan komme i kontakt med ungdom – samarbeid 
med ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF, Bodø   

 
Pasient- og brukerombudet i Nordland innledet høsten 2019 et samarbeid med ungdomsrådet ved 
Nordlandssykehuset som førte til oppstarten av et prosjekt med økonomisk støtte fra 
helsedirektoratet. 
 
Bakgrunn for prosjektet var følgende:  

1. Pasient- og brukerombudet i Nordland trenger bedre kompetanse om ungdoms 
kommunikasjons- og informasjonskilder for å finne ut hvilke arenaer vi kan nå dem med våre 
tjenester. 

2. Vi vet for lite om hvor ungdommenes utfordringer ligger i møte med helse- og 
omsorgstjenesten, og hvordan pasient- og brukerombudet kan bistå dem.  

3. Vi ønsker å utvikle gode arbeidsmodeller sammen med brukerne av helse- og 
omsorgstjenestene. Brukerne er her ungdom i alderen 16-24 år.   

4. Vi ønsker i større grad å jobbe systemisk for denne gruppen.  
 
Målsettingen i prosjektet: 
Pasient- og brukerombudet i Nordland ønsker å gjøre ombudsordningen bedre kjent for ungdom i 
alderen 16-24 år og legge til rette for at de på en bedre måte enn i dag kan ivareta pasient- og 
brukerrollen og få informasjon om sine rettigheter. 
 
Funn så langt:  
Samarbeidet med deltakerne fra ungdomsrådet har vært inspirerende og lærerikt. Vi skjønte tidlig at 
vår bruk av informasjon og kommunikasjonsløsninger ut til befolkningen i liten grad treffer ungdom.  
Dette har flere årsaker: 

• Ungdom bruker i stor grad sosiale medier for å innhente kunnskap. Vi er ikke på de arenaene 
som ungdom bruker.  

• Vår kommunikasjon med pasienter og brukere foregår i hovedsak pr. telefon. E-post, brev, 
oppmøte. Dette er kommunikasjonskanaler som mange ungdommer ikke benytter. 

• Ungdom ønsker ofte å være anonyme når de første gang tar kontakt. De kanaler vi 
kommuniserer på, ivaretar dette ønsket i for liten grad.  

• Ungdom ønsker raskt svar, dvs. i løpet av noen timer. Dette kan vi ikke imøtekomme i dag.  

• Ungdom leser sjelden brosjyrer. Språket i våre brosjyrer er vanskelig å forstå og lite 
gjenkjennbart for ungdom. Bildene på brosjyrene er med middelaldrende og eldre 
mennesker.  

 
Resultatene så langt i prosjektet har medført at vi er nå i gang med å utarbeide informasjonsmateriell 
som er mer tilpasset ungdom. Vi har også fått mer kunnskap om hvordan og hvilke arenaer ungdom 
søker etter informasjon om sykdom, helsetjenester m.m. En av arenaene er ung.no der vi vil få lagt ut 
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mer tilpasset informasjon om pasient- og brukerombudet rettet mot ungdom. I 2020 vil vi  utvide 
prosjektet til et samarbeid med Pasient- og brukerombudene i Troms og Finnmark. 
 

5.2 Psykisk helsehjelp og ungdom 
 

Under punkt 5.1 i årsmeldingen beskriver vi vårt "ungdomsprosjekt" der vi har fokus på å få mer 

informasjon om hvor ungdom henter informasjon om bl.a. helse og behandling, og hvordan vi som 

ombudsordning kan bli bedre kjent blant ungdom. Dette er basert på at vi registrerer få 

henvendelser i aldersgruppen 18 – 25 år. De henvendelser vi får angående ungdom med 

helseutfordringer kommer som regel fra foreldre, og ikke ungdommene selv. Vi har av de 

henvendelser vi får sett noen felles trekk. Dette er i forhold til området psykisk helsevern. De ønsker 

først og fremst å formidle sine erfaringer. Ikke alle ønsker å få hjelp til å klage. De formidler mangel 

på medvirkning og informasjon. De stiller spørsmål knyttet til medisinering, behandling og diagnoser. 

Der hvor de forsøker å ta dette opp erfarer de mer et forsvar av systemer og behandling ,- mer enn 

en dialog. De formidler at det er vanskelig når ikke der er god kjemi med behandler.  

Dette er for så vidt ikke utfordringer knyttet til bare ungdom. Det er spørsmål som går igjen i mange 

henvendelser til oss. Dette begrunner at vi må se på hvilken informasjon vi gir ungdom, om våre 

arbeidsformer gjennom mail, telefon og  oppmøte begrenser dem i å ta kontakt. Henvendelser vi har, 

viser at de inntar en aktiv rolle i samarbeidet med oss. Dette er i tråd med den mer aktive 

pasient/brukerrollen og utfordrer tradisjonell forståelse om hvem som er eksperten. Helse- og 

omsorgstjenester blir oppfordret til et samarbeid. Det samme gjelder for ombudsordningen. For 

noen er det snakk om hjelp i et langt livsløp, og kontroll over egne livsbetingelser er viktig.      

5.3 Informasjon og medvirkning 
 

Mangelfull eller dårlig informasjon og kommunikasjon er et element i svært mange av henvendelsene 

til pasient- og brukerombudet. Det gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Pasienter og brukere har lovfestet rett til medvirkning både ved planlegging og gjennomføring av 

helse- og omsorgstjenestene. Dette forutsetter at pasienten/brukeren får tilstrekkelig og tilrettelagt 

informasjon.   

Informasjon er også nødvendig før du faktisk er blitt pasient. Mange kommuner sender ut brosjyrer i 

posten til sine innbyggere med oversikt over hva de kan kreve av standard fra kommunen når det 

gjelder tekniske tjenester som brøyting, vann og avløp. Kommunene bør på samme måte informere 

sine innbyggere om helse- og omsorgstjenestene.  

Språk og språkforståelse er avgjørende for forsvarlig behandling. Pasient- og brukerombudet er kjent 

med at anstrengt økonomi kan brukes som argument for ikke å bruke tolk. Likevel skal tolk brukes 

der det er behov, og det er viktig at helse- og omsorgstjenestene bruker "profesjonell" tolketjeneste 

og ikke eksempelvis bruker familiemedlemmer som tolk.  

Tilstrekkelig informasjon til pasient og pårørende når noe går galt, er fortsatt en mangelvare mange 

steder. Vi møter pasienter og pårørende som står tilbake i uvisshet og med ubesvarte spørsmål. 

Dette skaper unødvendige belastninger. En god samtale mellom behandler og pasient/pårørende kan 

gi nødvendige forklaringer og vise at tjenesten tar det som har skjedd på alvor og arbeider for å 
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hindre at det skjer igjen. I samtalen kan tjenestene også gi lovpålagt informasjon om rett til å varsle 

til Helsetilsynet, klage til fylkesmannen, kontakte pasient- og brukerombudet og til å søke erstatning. 

Vår erfaring er at slike samtaler også er viktig for helsepersonellet, da ingen går upåvirket fra 

uønskede alvorlige hendelser. 

5.4 Trippeldiagnostikk brystkreft Nordlandssykehuset HF. 
 
Pasient- og brukerombudet i Nordland bistod klient i klagesak angående diagnostisering og 
behandling av brystkreft.  
 
Pasient ble i 2013 henvist til Nordlandssykehuset etter at hun hadde kjent en øm «motstand» i 
venstre bryst. Hun ble først undersøkt med mammografi og deretter fysisk undersøkt (palpasjon) av 
lege som i likhet med pasienten fant et fastere parti i venstre bryst. Pasienten ble så undersøkt med 
ultralyd som viste normalt kjertelvev uten tegn til mistanke om kreft eller annen patologi. Det ble 
ikke tatt vevsprøve. Begrunnelsen fra røntgenavdelingen var at de ikke tok vevsprøve når det ikke ble 
sett noe unormalt verken ved mammografi eller ultralyd, og henviste derfor ikke pasienten videre til 
kirurg for vurdering. 
 
I 2016 fikk pasienten smerter i rygg og hofte, og ved undersøkelse i MR røntgen fant man tegn til 
kreft med spredning. Etter nærmere utredning viste det seg at pasienten hadde fått brystkreft i 
samme område som ble undersøkt i 2013, og kreftsykdommen hadde spredd seg. Pasienten døde 
som følge av kreftsykdommen i januar 2019. 
 
Saken ble sendt til Fylkesmannen i Nordland for vurdering av mulig pliktbrudd. Fylkesmannen fant at 
Nordlandssykehuset ikke hadde gitt pasienten forsvarlig behandling. Fylkesmannen viser i sin 
avgjørelse til at den helsefaglige normen er at kvinner over 35 år som oppdager kul i brystet, skal 
utredes inntil kreft er bekreftet eller avkreftet. Trippeldiagnostikk er standard utredning og består av 
klinisk undersøkelse, bildeundersøkelser (mammografi og eventuelt ultralyd) og biopsi/histologi 
(vevsprøve). Det burde derfor vært tatt vevsprøve av kulen i brystet. 
 
Nordlandssykehuset var ikke enig i fylkesmannens vurdering og fylkesmannen innhentet flere 
sakkyndige vurderinger i saken. Disse støttet Fylkesmannens avgjørelse. Nordlandssykehuset har nå 
endret sine rutiner med bakgrunn i saken. 
 
Etter avgjørelsen fra Fylkesmannen stilte vi spørsmål til Nordlandssykehuset: "Hva med de kvinnene 
som "bare" hadde fått bildeundersøkelse og klinisk undersøkelse – og som eventuelt burde hatt 
trippeldiagnostikk med uttak av vevsprøve?", slik som kvinnen vi hadde hjulpet med klage til 
Fylkesmannen.  Vi sendte brev til Nordlandssykehuset i august 2018 og spurte om hvilken oppfølging 
de ville gi til tidligere pasienter som ble vurdert etter den "gamle" praksisen som Fylkesmannen 
hadde vurdert som uforsvarlig. Følgende spørsmål ble stilt: 
 

1. Vil Nordlandssykehuset gjøre undersøkelser for å kartlegge om det er andre pasienter som 
har gått glipp av standard primærbehandling for brystkreft ved Nordlandssykehuset? 

2. Hvis svaret er ja, hva gjør dere i forhold til disse pasientene? 
 
Nordlandssykehuset ønsket ikke å svare før saken var ferdigbehandlet hos Fylkesmannen og svarte 
derfor i brev datert 16.10.2019 at de jobber systematisk for å forbedre sine tjenester for pasientene. 
De har endret sine prosedyrer etter ovennevnte klagesak og innført en lavere terskel for biopsi samt 
forbedret informasjonen til pasientene om å ta ny kontakt med fastlege ved fortsatte plager.  
 
Som svar på våre spørsmål har de vurdert om de skal eller kan vurdere mulige oversette maligne 
funn bakover i tid. De kunne gjøre dette ved å gå gjennom alle kliniske henvisninger og reinnkalt alle 
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henvist for kul i brystet uten funn ved mammografi/ultralyd og som ikke har gått videre til screening. 
De har også vurdert å systematisk gå gjennom alle bildene som har blitt vurdert som benigne. Ut fra 
at dette vil ta store ressurser bort fra behandlingen av dagens pasienter, og at dette vil ha liten 
nytteverdi, har de bestemt å ikke sette i gang ytterligere tiltak overfor denne pasientgruppen. 
Nordlandssykehuset antar at kvinner med forverrede plager har tatt ny kontakt og derfor allerede 
blir fulgt opp med behandling. 
 
Pasient- og brukerombudet har forståelse for at en nærmere granskning vil være så ressurskrevende 
at det kan gå ut over dagens kapasitet for behandling av denne pasientgruppen. Saken viser at en 
klage kan bidra til en grundig gjennomgang av behandlingspraksis – og i dette tilfellet til å endre 
praksis. 
 

5.5 Pårørende – en uvurderlig ressurs, men med manglende klagerettigheter 
 
Ofte er henvendelsene til pasient- og brukerombudet fra pårørende til pasienter og brukere. Enkelte 
har kun spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som pårørende.  
 
Pårørende er en svært viktig, og helt nødvendig ressurs, både for den enkelte som har behov for 
hjelp, og for samfunnet som sådan. Pårørende har ofte svært nyttig informasjon som kan være et 
gode for pasienten og som kan forebygge uønskede hendelser.  
 
Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad til personer 
med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ombudet erfarer at både helse- og omsorgstjenestene og 
pårørende selv har mangelfull kunnskap om dette, og dermed får ikke alle pårørende den 
informasjon og hjelp de har krav på og trenger. 
 
Pårørende er opptatt av: 

• God informasjon og mulighet for medvirkning,  

• Avlastningsmuligheter 

• Å bli lyttet til. 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende i helse- og 
omsorgstjenestene, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder 
Denne veilederen bør bli bedre kjent for helsepersonell og følges. 
 
I de senere år har pårørendes rettigheter blitt styrket, og de generelle reglene er inntatt i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Dette gjelder også rettigheter til barn som pårørende. Mange av rettighetene 
er relativt sammenfallende med pasientens og brukerens rettigheter i helsetjenesten, med mindre 
pasienten eller brukeren ikke ønsker at pårørende skal involveres. Der pasienten ikke er 
samtykkekompetent kan det likevel oppstå utfordringer for pårørende å bistå med klage på vegne av 
pasienten. 
 
Høsten 2019 var det en rettssak i Møre og Romsdal der blant annet pårørendes rett til å klage på 
vegne av myndig pasient som ikke var samtykkekompetent et tema. Reglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven viser til at pårørende ikke har selvstendig klagerett på vegne av pasient uten 
samtykkekompetanse med mindre det foreligger fullmakt fra pasient. Dette kan være problematisk 
der pasienten ikke har vært i stand til å gi fullmakt og der det ikke er oppnevnt verge. Da er det i 
praksis "ingen" som kan ivareta klageretten for pasienten. Pårørende gikk i denne saken så langt som 
å ta saken til retten og fikk innvilget partsrettigheter gjennom tvisteloven – og fikk fremmet klage på 
vegne av pasienten. Etter erfaringene fra denne saken sendte pasient- og brukerombudet et brev til 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
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Helsedirektoratet med forespørsel om ny lovfortolkning av pårørendes klagerettigheter etter 
avgjørelsen i rettssaken. Vi har foreløpig ikke fått svar på denne henvendelsen.  

5.6 Brukerstyrt personlig assistanse - BPA 
 
Formålet med BPA-ordningen, er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre 
tjenestene og hverdagen selv, og å kunne ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Siden 2015 har 
BPA-ordningen vært en individuell lovfestet rettighet for personer med langvarig og stort behov for 
personlig assistanse. Denne ordningen handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser 
mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. 
 
Sakene pasient- og brukerombudet mottar om BPA-ordningen omhandler både avslag på retten til 
BPA og omfang av antall timer. Det dreier seg om vurdering av behov, spørsmål i tilknytning til det å 
være arbeidsleder og kontroll med antall timer. I flere saker ser vi at det er store sprik mellom det 
behov brukeren melder og det tilbudet kommunen vurderer er tilstrekkelig. 
  
Noen vedtak er kompliserte å forstå. Enkelte vedtak er så detaljerte at de teller på minuttet hvor lang 
tid en aktivitet er beregnet å skulle ta, uten hensyn til brukerens varierende dagsform eller 
uforutsette hendelser. Vår erfaring er at ordningen med BPA har uønskede variasjoner mellom 
kommuner når det gjelder tildeling av tjeneste, både i omfang og hvordan BPA-ordningen sees i 
sammenheng med andre tjenester. 
 
BPA omhandler praktisk bistand. En del av brukerne har også fått helsetjenester inn i ordningen. Her 
har vi sett en del utfordringer i forhold til å sikre forsvarlighet, da vedtakene har vært mangelfulle. 
Ombudet minner om at det er kommunens ansvar å sikre at ordningen og innholdet i tjenestene er 
forsvarlig. 
 
Vi er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre tilbud. Dette kan 
ha sammenheng med hvilken tjenesteleverandør som kommunen har inngått avtale med, men også i 
hvilken grad kommunene ser BPA-ordningen i et likestillingsperspektiv. 
 
BPA-ordningen er av vesentlig betydning for mange personer med stort hjelpebehov. Erfaringene 
våre er at ordningen ikke i tilstrekkelig grad sikrer formålet om uavhengig liv, likeverd og frihet. 
Formålet med BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av brukerens bostedskommune. 
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Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud  
§ 8-1.Formål 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 

 
§ 8-2.Arbeidsområde og ansvar for ordningen 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets 
arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

Ett av pasient- og brukerombudene skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Dette ombudet 
skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling 
og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker og følge med på 
hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av tjenester. 

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig. 

 
§ 8-3.Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet 

Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten, den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten 
på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. 
 

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den 
som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym. 

 
§ 8-4.Behandling av henvendelser 

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til 
behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt 
seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 

 
§ 8-5.Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger 

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de 
opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende 
anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger. 
 

§ 8-6.Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler 
Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige 

spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

§ 8-7.Pasient- og brukerombudets oppgaver 
Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og 

veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. 
Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet 

av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. 
Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets 

arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv 
hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. 

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at 
disse følger opp. 

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. 
 

§ 8-8.Forskrifter 
Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og 

brukerombud. 
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  i Nordland 

 

 
  Postadresse: Postboks 212 Skøyen 

   0213 Oslo 

 

  Besøksadresse: Moloveien 12 

   8003 Bodø 

  

  Telefon: 75 56 66 70 

   

  E-post:  nordland@pobo.no 

 

  Hjemmeside:  www.pobo.no 
 
 

Følg Pasient- og brukerombudet i Nordland på Facebook  



Fra: Pasient- og brukerombudet i Nordland 
<Pasientombudet.Nordland@pasientogbrukerombudet.no> 

Sendt: torsdag 12. mars 2020 15:10 
Til: Alstahaug kommune; Andøy kommune; Beiarn kommune; Bindal 

kommune; Bodø kommune; Brønnøy kommune; Bø kommune; Dønna 
kommune; Evenes kommune; Postmottak; Flakstad kommune; Gildeskål 
kommune (postmottak@gildeskal.kommune.no); Grane kommune; Hadsel 
kommune; Hamarøy kommune; Hattfjelldal kommune; Hemnes 
kommune; Herøy kommune; Leirfjord kommune; Lurøy kommune; 
Lødingen kommune; Meløy kommune; Moskenes kommune; Narvik 
kommune; Nesna kommune; Rana kommune; Rødøy kommune; Røst 
kommune; Saltdal kommune; Sortland kommune; Steigen kommune; 
Sømna kommune; Sørfold kommune; Tjeldsund kommune; Træna 
kommune; Vefsn kommune; Vega kommune; Vestvågøy kommune; 
Vevelstad kommune; Værøy kommune; Vågan kommune; Øksnes 
kommune; post@nfk.no 

Emne: Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet i Nordland 
Vedlegg: Årsmelding 2019 Pasient og brukerombudet i Nordland.pdf 
 
Til kommunene i Nordland og Nordland Fylkeskommune 
 
Vedlagt følger Pasient- og brukerombudets årsmelding 2019 – se vedlegg. 
 
Vi oppfordrer til at årsmeldingen legges frem for eldrerådene og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse (både kommunalt og fylkeskommunalt), kommunale utvalg som behandler 
saker innen helse og omsorg, formannskap og kommunestyre/bystyre. 
 
Hvis det er spørsmål/kommentarer til innholdet i årsmeldingen, ta gjerne kontakt med 
undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
 
 

 
 
Pasient- og brukerombudet i Nordland 
Besøksadresse: Moloveien 12, 8003 BODØ 
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO 
Tlf. 75 56 66 70 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/nordland 
 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jCOXD-00053P-4e&i=57e1b682&c=iJwMx6FtoluO7HuPd24IPkwuzX4LsHzBNKJJVci2CKc8sW57tMPdx3nExqg884vvhw2TjlC2Dt4DddZtQ7rjP3qBCTSjVlJuIRhPqIXU8mee6bxSsCo97QxdzxlqNulIghNeaKW8KQ0hYgx-EtuEVWi0g9cEkg55qL0zimNKunZ-opYlzFAzyPqZn5gmF_KxElDP8TjqkDmKlojkwOtwVXZ40rIhxNnYNugIrNdj1SMrrj8ltlq_lSLSHvYRqv-5TP8W7XvQ2SahcmtKnbrp7w
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Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Formannskap 05.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Sammendrag: 



Administrasjonen i Fauske kommune har igangsatt arbeidet med kommunal planstrategi for perioden 
2020-2023. Planstrategien skal være politikernes verktøy for å styre samfunnsutviklingen i kommunen, 
og innebærer en prioritering av planoppgaver for kommunestyreperioden. 
 
Saksopplysninger: 
Den kommunale planstrategien skal beskrive behovet for planer i kommunestyreperioden. Her skal 
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke, og om det er andre viktige 
planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. 
 
Det kommunale plansystemet er bygd opp slik at man har en overordnet kommuneplan, som er 
bestående av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Det kan utarbeides 
kommunedelplaner som tar for seg spesifikke temaer, eller fag- og temaplaner. Etter ny kommunelov 
kan kommunen velge mellom tre alternativer når det gjelder utarbeiding av kommuneplanens 
handlingsdel. Det kan utarbeides en økonomiplan og en handlingsplan, en handlingsdel hvor 
økonomiplanen integreres, eller det kan utarbeides en økonomiplan som samtidig skal fungere som en 
handlingsdel. Det siste alternativet er nytt av ny kommunelov fra 01.01.2020. Hvordan 
kommuneplanens handlingsdel skal utformes, er noe som bør tas stilling til i planstrategien. 
 

 
Figur: Oversikt over det kommunale plansystemet. 

Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-, som lyder slik; «Kommunestyret skal 
minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en 
kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden(...)». 

Planstrategien skal gi kommunen en større mulighet til å få fram en tydeligere retning for ønsket 
samfunnsutvikling. Det skal tas stilling til om gjeldende kommuneplan (eller deler av denne) skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan også ta stilling til om det 
er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden. 



 

Figur: Oversikt over planstrategiens rolle i plansystemet, og forholdet til aktuelt lovverk. 

Planstrategien er ikke en plan, og det skal derfor ikke vedtas mål og strategier knyttet til planstrategien. 
Planstrategien skal drøfte utviklingstrekk i kommunen, som samfunn og organisasjon – som grunnlag for 
å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien består av 
tidligere planer og kunnskapsgrunnlag, nasjonale og regionale føringer og forventninger, samt 
kommunens overordnede oversiktsdokument om utfordringer og utviklingstrekk i kommunen. Et 
helhetlig kunnskapsgrunnlag over kommunens helsetilstand og utfordringer vil ferdigstilles i slutten av 
mai 2020. 

 

 
Figur: Folkehelselovens rolle i den kommunale planstrategien. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Når administrasjonens forslag til kommunal planstrategi er ferdigstilt vil den presenteres for 
kommunestyret. Planstrategien skal være politikernes verktøy for å styre samfunnsutviklingen i 
kommunen. Fauske kommune arbeider med å ferdigstille det helhetlige kunnskapsgrunnlaget som 
administrasjonens forslag til planstrategi skal bygge på, jf. Lov om folkehelse.  

Administrasjonens forslag til kommunal planstrategi vil innebære et forslag om en revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Å revidere kommuneplanens samfunnsdel var foreslått av 
forrige kommunestyre, men på grunn av kapasitetsmangel ble ikke dette gjennomført. Det er 
kommuneplanen som skal være styrende for all kommunal planlegging. Det ses derfor på som 
nødvendig å revidere samfunnsplanen allerede nå, slik at resterende kommunalt planverk som 



utarbeides springer ut fra den.   Det er derfor ønskelig å lansere planprogram til kommuneplanens 
samfunnsdel samtidig som kommunal planstrategi vedtas; slik at ny samfunnsplan blir realisert på riktig 
tidspunkt. Dette har kommunen anledning å gjøre, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 10-1. 
 
Det ønskes involvering fra politikken i arbeidet fram mot en ferdig kommunal planstrategi. De respektive 
utvalget bes om å komme med sine innspill innen 1. juli.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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014/20 Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020 
 Kommunestyre  

 
 
Orientering om arbeidet med Aldersvennlige lokalsamfunn 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune ble i 2019 tatt opp i KS’ kommunenettverk «Aldersvennlige lokalsamfunn». 
Målgruppen til nettverket er både administrativt ansatte og folkevalgte i kommuner som har et spesielt 
ansvar for områder som berører aldersvennlige lokalsamfunn. Gjennom nettverkdeltakelse får 
kommunen anledning til å medvirke til utvikling av et nasjonalt nettverk og modeller for aldersvennlige 
lokalsamfunn.  
 
Prosjektgruppa i Fauske kommune består i dag av: 

· Folkehelserådgiver L. Holmström 
· Areal- og samfunnsplanlegger L-A, Simonsen 
· Seniorveileder, forebyggende hjemmebesøk, G, Zakariassen 

 
Saksopplysninger: 
Hva er aldersvennlige lokalsamfunn? 
Aldersvennlige lokalsamfunn er tilgjengelige og inkluderende miljø som fremmer aktiv aldring. Det 
innebærer lokalsamfunn som legger til rette for at en aldrende befolkning kan få dekket sine 
primærbehov, delta i aktiviteter og utvikling, være mobile og ha sosiale nettverk. 
 
Gjennom arbeidet med aldersvennlige lokalsamfunn legges det vekt på følgende områder:   

· Universell utforming/utendørsområder og fysisk aktivitet  
· Bolig  
· Transport  
· Samfunnsdeltagelse  
· Medvirkning og kommunikasjon  

 
For å kunne skape aldersvennlige lokalsamfunn er det avgjørende å jobbe på tvers av sektorer og legge 
til rette for medvirkning, slik at samfunnsutviklingen og aktiviteter utarbeides i tråd med innbyggernes 
behov.  
Vi vet at det stadig blir flere eldre. For å imøtekomme den framtidige befolkningsfordelingen, må vi 
arbeide mer helhetlig og systematisk; og ikke minst på tvers av sektorer. Et aldersvennlig lokalsamfunn 
handler om å arbeide for et inkluderende samfunn for alle; «Når vi tilrettelegger for eldre, tilrettelegger 
vi for alle!». 
 
Hva Fauske kommunen oppnår gjennom satsingen «Aldersvennlige lokalsamfunn»  



Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og 
mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i 
fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet. Nærmiljøer og lokalsamfunn må utvikles slik at de legger 
til rette for aktivitet og deltakelse for alle, og der det føles trygt å bli eldre.  
 
Regjeringen har klare krav til kommuner og fylkeskommuner, og for hvordan vi skal ha en aktiv 
tilnærming til utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn; “Det betyr blant annet å legge vekt på 
transport, planlegging av lokalsamfunn, styrking av frivilligheten, åpenhet i arbeidslivet og trygghet i 
lokalsamfunnet.  
Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opplevelser 
gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap, 
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lokalsamfunnene. Det er viktig at kommunene legger til 
rette for dette» (Nasjonale forventninger 2019-2023: side 26). 
   
Prosjektgruppa til nå har fanget opp at det er behov for følgende i kommunen vår: 
 

· Forbedret transporttilbudet (kollektivtilbudet)  
· Økt frivillighetsarbeid  
· Å utvikle flere sosiale møteplasser (helsefremming og forebygging, ikke behandling)  
· Å styrke samarbeid på tvers av kommunal og privat sektor  
· Oppmerksomhet og fokus på hva det vil si å planlegge for et aldersvennlig lokalsamfunn.  
· Helhetlig innsats for fremtiden internt i kommunal sektor; tverrfaglig- og sektorielt samarbeid 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Folkehelseloven, samt Plan- og bygningsloven; gir kommunen et stort ansvar som samfunnsutvikler. I 
dette inngår også å legge til rette for at eldre mennesker kan leve aktive liv, og bidra med sine erfaringer 
og ressurser til fellesskapet. Som i det øvrige folkehelsearbeidet er det også i arbeidet med 
aldersvennlige lokalsamfunn avgjørende å ha et sektorovergripende perspektiv.   
   
For å sikre at alle de vektlagte områdene prioriteres, bør det etableres en styringsgruppe som leder an 
det strategiske arbeidet knyttet opp til kommuneplanen. Videre vil det være hensiktsmessig med ulike 
arbeidsgrupper som jobber frem delprosjekter innenfor fagspesifikke områder. 
 
  Forslag til styringsgruppe:  

· Kommunalsjef for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
· Kommunalsjef for Helse og Omsorg  
· Folkehelserådgiver 
· Representant fra Eldrerådet  
· Politisk representant(er)  

 
Helse- og omsorgsutvalget foreslås som styringsgruppe. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan «2020 - 2024» vedtas.   

 
2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, men 

gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.  

 
 

 
Vedlegg: 
18.05.2020 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 1440246 
 
Sammendrag: 
Någjeldende alkoholpolitisk handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret den 19.05.2016. Planen skal i 
henhold til alkoholloven rulleres hvert 4. år. 
 
Vedlagt er «Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024» slik den ble sendt på høring 
 
 
Saksopplysninger: 
Det har kun skjedd små endringer i Alkoholloven siden vår plan ble vedtatt. Dette omhandler ordlyden i 
noen av kapitlene og har ikke noe innvirkning på den kommunale delen av Alkoholloven. Kommunen 
forholder seg til enhver tid oppdatert alkohollov og alkoholforskrift.  
 
Administrasjonen har derfor ikke gjort endringer i Fauske kommunes «Alkoholpolitiske handlingsplan 
«2020 – 2024» 
 
I alkoholloven §1-6 gjeldende er det innført en unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter 
kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire år uten krav om ny 
søknad om ny bevilling.  
 

Rådmannen vil anbefale at Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger 
skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6. Det er da ikke 
nødvendig å søkte om ny salgs- og skjenkebevilling. Etter neste kommunevalg må 



kommunevalg må kommunestyret igjen ta stilling til en eventuell forlengelse av bevillingene 
i inntil 4 år uten krav om ny søknad.  

 

Satsen for å avlegge kunnskapsprøvene, samt å få ambulerende skjenkebevilling og avgifter for salg og 
skjenking av alkohol reguleres også av alkoholloven. Fauske kommune forholder seg til det som til 
enhver tid er gjeldende satser vedrørende dette. 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 har vært ute på høring til kommuneoverlegen, politi og 
skjenkestedene i Fauske. Det er ikke kommet noen innspill til Rådmannens forslag 

 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmannen legger frem forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024» 

 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



ALKOH OLPOLITISK
H AN DLIN GSPLAN
- Periode 2020 -2024



Fauske kommune // Alkoholpolitisk handlingsplan - Periode 2020 - 2024// Side 2

I nnhold
Alkohollovens formål ................................................................................................................... 3

1.1 Fauske kommunes målsetting................................................................................................ 3

Retningslinjer for tildeling av bevillingen ..................................................................................... 4

Utøvelse av bevillingen................................................................................................................ 4

3.1 Skjenkebevilling...................................................................................................................... 5

3.1.1 Særlig om skjenking (alkoholforskriften kapittel 4)........................................................... 5

3.2 Salgsbevilling.......................................................................................................................... 6

3.2.1 Særlig om salg ................................................................................................................. 6

På følgende steder ønskes ikke skjenking av alkohol................................................................. 7

Kunnskapsprøve.......................................................................................................................... 7

5.1 Felles for salgs- og skjenkebevilling....................................................................................... 7

5.2 Skjenkebevilling...................................................................................................................... 8

5.3 Salgsbevilling.......................................................................................................................... 8

5.4 Serveringsbevilling ................................................................................................................. 8

Utvidelse av skjenketid................................................................................................................ 9

Utvidelse av skjenkeareal............................................................................................................ 9

Ambulerende skjenkebevilling / bevilling for enkelt anledning.................................................... 9

Gebyr........................................................................................................................................... 9

Kontrollvirksomhet..................................................................................................................... 10

10.1 Kontrollmyndigheten har bl.a. disse funksjoner................................................................... 11

10.2 Inndragning av salgs- og skjenkebevilling............................................................................ 11

10.3 Overtreding- og inndragningsperiode................................................................................... 11

10.3.1 Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:................................................ 12

10.3.2 Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:................................................. 12

10.3.3 Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:................................................... 12

10.3.4 Følgende overtredelser fører til tildeling av en prikk: ..................................................... 12

10.4 Reaksjoner ved overtredelse/brudd på alkohollovens bestemmelser ................................. 13

Rapportering.............................................................................................................................. 13



Fauske kommune // Alkoholpolitisk handlingsplan - Periode 2020 -2024// Side 3

Alkohollovens formål

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en akoholpolitisk handlingsplan.

Planen skal være retningsgivende både for både for adminsitrasjonen ved
forberedelser av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av slags- og
skjenkebevillinger.

Den kommunale alkohholpolitikken forvaltes innenfor de rammene som er gitt i Lov av
2. juni 1989 nr. 27Lov om omsetning av alkholholdig drikk m.v (alkoholloven)

Alkoholloven har som målsetning og i størst mulig utstrekning å begrense de
samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i
denne sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdig drikkevarer

1 .1 Fauske kommunes målsetting

Bevillingspolitikken i Fauske kommune skal være i samsvar med alkohollovens
formål, og skal lokalt innrettes slik at den bidrar til at formålet realiseres.

Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs-og skjenkestedene gis
stabile og forutsigbare rammevilkår for å hindre illojal konkurranse

Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandling av bevillingssaker

Det skal særlig satses på tiltak overfor barn og unge med opplysning,
holdningsskapende arbeid, hjelpetiltak og alkoholfrie tilbud.
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Retningslinjer for tildeling av bevillingen

I samsvar med endring av alkoholloven §1-6 gjeldende fra 1. januar 2016 går Fauske
kommune inn for at kommunale salgs-og skjenkebevillinger ikke må utløpe etter 4 år,
som i dag. Det er innført en unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter
kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire år
uten krav om ny søknad om ny bevilling.

Etter neste kommunevalg må kommunestyretigjen ta stilling til ei eventuell forlengning
av bevillingene i inntil 4 nye år uten krav om ny søknad. Det vil bli foretatt en
gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Salgs-og skjenkebevillinger vil kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra
politiet om søkers vandel, når forholdet knytter seg til alkoholloven eller annen
lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte-eller
avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivning.

Ved tildeling eller fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses
egnet til å ha salgs-eller skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere negativ
erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av:

Brudd på vilkår som er satt for bevillingen
Brudd på skjenke-eller aldersbestemmelser, herunder tildeling av prikker
Endring av driftskonsept uten godkjenning

Klanderverdige ordensforhold ved bevertningssted
Brudd på reklamebestemmelsene i alkohollovens § 9-1

Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tillegges vekt ved
fornyelse.

Formannskapettreffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg av øl og
kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, herunder også eventuelt
tillatelse til uteservering av alkohol.

Det tas sikte på et nært samarbeid med bevillingshaverne for å følge opp gjeldende lov
og regelverk

Utøvelse av bevillingen

Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som nevnt i bevillingsvedtaket, i
alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av den, til enhver tid er oppfylt, og for
øvrig på en forsvarlig måte.
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3.1 Skjenkebevilling

Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer:

1. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 er forbudt mellom kl. 02:00 og 13:00.
Skjenking av annen drikk er forbudt mellom kl 02:00 og 06:00. Konsumet av ut
skjenketalkoholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.
Skjenkestedet skal stenge en halv time etter at skjenkingen opphører.

2. Skjenkebevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. En
skjenkebevilling kan omfatte følgende kombinasjoner:
o Gruppe 1 og 2
o Gruppe 1, 2 og 3

3. Skjenkebevilling for brennevin skal vurderes enkeltvis
4. Skjenkebevilling for uteareal skal vurderes enkeltvis, både når det gjelder område

det kan skjenkes og skjenketider
5. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i skjenkesteder som er rettet mot

ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For steder som har bevilling for gruppe 1,
2 og 3 skal brennevin fjernes fra hyllene ved 18 års arrangement.

3.1 .1 Særlig om skjenking (alkoholforskriften kapittel 4)

Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.

Dersom personer som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på
skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet..
Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig
bistand.
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Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av 

rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart 

påvirket. 

Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven §1-5 ikke 

drikker alkohol som skjenkes andre gjester. 

Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar 

alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet 

Brennevin kan bare skjenkes i mengder à 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for servering av 

cocktails. 

Den som har bevilling til å skjenke alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig 

utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikke, og som må regnes som en naturlig 

erstatning for alkoholholdig drikk. Når halvflasker er i handelen, plikter skjenkestedet å 

føre et rimelig utvalg av slike. 

3.2 Salgsbevilling 

Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer: 

 Salgstid for øl og annen alkoholholdig drikke gruppe 1fastsettes til: 
o Kl. 08:00 – 20:00 på hverdager  

o Kl. 08:00 – 18:00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi 

Himmelfartsdag. 

 

 Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 

Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet. Salg AS 

Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager 1. og 17. mai og julaften. 

 

3.2.1 Særlig om salg 

Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som er åpenbart 

påvirket av rusmidler. 

De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet. 

På salgssted for alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal slik drikk plasseres på en slik måte 

at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk. 
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På følgende steder ønskes ikke skjenking av
alkohol

Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i
tilknytning til idrettsanlegg, idrettshaller o.l.

Det gis ikke skjenkerett ved idrettsarrangementer.

Det gis ikke alminnelig skjenkerett ved arrangementer som er beregnet bl.a. på
barn og unge.

Det gis ikke skjenkebevilling til kiosker og gatekjøkken.

Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og
beskaffenhet samt målgruppen for virksomheten tillegges vekt.

Skjenkebevilling for øl og vin gis ikke til gatekjøkken

Kunnskapsprøve

Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og
bestemmelser gitt i medhold av den for å kunne tildeles en skjenkebevilling. Dette
kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Det er også et vilkår at styrerog
stedfortreder må være ansatt på salgs-eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten
i kraft av sin eierstilling

5.1 Felles for salgs- og skjenkebevilling

Styrer har ansvar for at utøvelse av bevilling er slik organisert at det ikke skjer brudd
på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenking og salg.

Dette innebærer at styrer plikter til drive opplæring av egne ansatte om
skjenkebestemmelser og alkoholloven.

Under styrers fravær påhviler styrets ansvar og plikter stedfortreder

Helsedirektoratet har utviklet et e-læringskurs som gir en innføring i aktuelle
bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen.

1. Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende
prøve.

2. Ved bestått prøve får man kursbevis.
3. Kurset finnes på både norsk og engelsk.
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Fauske kommunene anbefaler at kurset gjennomføres

https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331280

Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder (f.eks. konserter og
festivaler) vil bli underlagt særskilt skjerpet kontroll

5.2 Skjenkebevilling

Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om
innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8, og 9 samt forskrifter gitt
med hjemmel i disse kapitlene og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens
kapittel 2, 3, 6 og 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.

5.3 Salgsbevilling

Bestått prøve for salgsbevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om
innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8, og 9 samt forskrifter gitt
med hjemmel i disse kapitlene og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens
kapittel 2, 4, 5, 6 og 10 samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene.

5.4 Serveringsbevilling

Serveringsstedets styrer må ha bestått etablererprøve etter Forskrift om
etablererprøve for daglig leder av serveringsstedet. En skjenkebevilling kan ikke
utøves før det er gitt serveringsbevilling etter Serveringsloven §3

https://ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no/client/default.aspx?CAID=331280
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Utvidelse av skjenketid

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid for
enkeltanledning.

Enkeltanledning ansees som all drift utover det ordinære så som festivaler,
konserter med utvidet publikums antall.

Utvidelse av skjenkeareal

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne utvidelse av skjenkelokale for enkelt
anledning.

Utvidelse av skjenkearealet i forhold til ordinær drift i en tidsavgrenset periode i
forbindelse med et arrangement.

Ambulerende skjenkebevilling / bevilling for
enkelt anledning

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
1 og 2 for sluttet selskap til leilighetsbruk på steder uten skjenkebevilling.

Kommunen har 2 ambulerende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
3 for sluttet selskap til leilighetsbruk på steder som har bevilling for skjenking av øl og
vin.

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevilling.

Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknader om skjenkebevilling for enkelt
anledning.

Rådmannens fullmakt kan utøves for en maksimal tidsramme pr. gang på 1 måned

Gebyr

Bevillingsgebyr for salgs-og skjenkebevillinger skal betales med et gebyr som
beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke

Gebyrets størrelse følger bestemmelsene i alkoholforskriften.
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Manglende levering av omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr
innen kommunens frist kan føre til tildeling av to prikker for hvert tilfelle. Manglende
betaling kan føre til inndragning av bevilling

Det skal betales bevillingsgebyr for ambulerende bevilling/ bevilling for enkelt
anledning.

Gebyrets størrelse fastsettes i alkoholforskriften.

Kontrollvirksomhet

Kommunens kontroll med salgs-og skjenkebevillinger er av avgjørende betydning for
en god alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevillingen vil svært ofte være et
effektivt virkemiddel for å bekjempe de vanligste problemene rundt alkoholomsetning,
slik som over skjenking, vold og fyll på offentlig sted.

Ved kontroll av skjenkesteder skal det være minst 2 kontrollører (gjelder ikke
salgssteder)

Rådmannen tillegges myndighet til å engasjere kontrollører. Salgs-og skjenkestedene
skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst to
ganger årlig.

Kontroll med salgs-og skjenkebevillingene skal utføres i henhold til Alkohollovens
bestemmelser. Det drikkes mer alkohol, og omfanget av alkoholskader og -problemer
øker med forbruket.

Bevillingsordningene bidrar til å redusere forbruk og problemer, men likevel er det
store utfordringer knyttet til over skjenking, salg og skjenking av mindreårige, og bruk
av reaksjoner er lav.

Fra 1. januar 2016 innføres derfor strengere krav til kommunenes reaksjon ved brudd
på alkoholloven, og økte krav til kommunenes kontroll med bevillinger som utdeling av
prikker ved overtredelse og at kontrollørene må avlegge kunnskapsprøver. Til sammen
skal disse sikre et tryggere uteliv.

Kommunen skal ha et kontrollutvalg, i Fauske kommune er dette Helse-og
omsorgsutvalget
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10.1 Kontrollmyndigheten har bl.a. disse funksjoner 

Føre tilsyn med at bevillingshaverne følger Alkoholloven, vilkårene i bevillingen og 

kommunens retningslinjer for øvrig.  

 

Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av skjenkekontrollen i kommunen: 

 aldersgrensebestemmelsene 

 om det selges eller skjenkes til åpenbart berusede personer 

 vakthold 

 kontroll av salgs- og skjenketidene 

 

10.2 Inndragning av salgs- og skjenkebevilling 

1 januar 2016 trådte nye regler om prikktildeling i kraft, og Fauske kommunene vil da 

være forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved 

regelbrudd.  

Bestemmelsen om prikktildeling og inndragning gjeld der kontroll gjennomført i 

samsvar med alkohol forskriftene, eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at 

innehaver av kommunale salgs- eller skjenkebevillinger ikke har oppfylt sine plikter 

etter alkoholloven 

 

10.3 Overtreding- og inndragningsperiode 

Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til inndragning av bevillingen i en uke.  

Formålet med ordningen er å bedre salgs- og skjenkestedenes etterlevelse av 

regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen.  

Samtidig skal systemet skape større grad av likhet og forutsigbarhet for 

bevillingshaverne, uavhengig av hvilken kommune de driver næringsvirksomhet i.  

Standardreaksjonen skal i utgangspunktet brukes i de tilfellene hvor det er tolv prikker 

som ligger til grunn for inndragningen. Er det mer enn tolv prikker som ligger til grunn, 

skal inndragningslengden «økes tilsvarende». 12 ekstra prikker skal dermed medføre 

at inndragningslengden økes med én dags inndragning 
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10.3.1 Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

 salg, utlevering eller skjenking til personer som er under 18 år 

 brudd på bistandsplikt 

 brudd på krav om forsvarlig drift 

 hindring av kommunal kontroll 

 

10.3.2 Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

 salg og utlevering til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, skjenking til 

personer som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler 

 brudd på slags-, utleverings-, og skjenketidsbestemmelsene 

 skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til personer på 18 eller 19 år 

 brudd på alderskrav til den som selger, utlevert eller skjenker alkoholholdig drikk. 

 

10.3.3  Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

 det gis adgang til lokalet til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger ikke for at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler 

forlater stedet 

 mangler ved bevillingshaver internkontroll 

 mangler levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist 

 mangler betaling av bevillingsgebyr innen kommunes frist 

 brudd på krav om styrer og stedfortreder 

 gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet 

 gjentatt diskriminering  

 

10.3.4 Følgende overtredelser fører til tildeling av en prikk: 

 brudd på krav om alkoholfrie alternativer 

 brudd på regler om skjenkemengde 

 konsum av medbrakt alkoholholdig drikk 

 gjester medtar alkohol ut av lokalet 

 brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted 

 brudd på vilkår i bevillingsvedtak 

 brudd på reklameforbudet 

 andre overtredelse r som omfattes av alkoholloven 
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1 0.4 Reaksjoner ved overtredelse/brudd på alkohollovens
bestemmelser

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i
forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere
prikktildelinger.

Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan
tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om
inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven §16.Kommunestyret
fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter
vedtakelsesdato.

Rapportering

Rådmannen utarbeider og fremmer for kommunestyret, en årlig melding om utviklingen
av alkoholomsetningen i Fauske kommune, herunder ambulerende bevilling.
Meldingen må gi en vurdering om gjeldende virkemidler er hensiktsmessige i forhold til
alkoholpolitikkens målsetting, og om nødvendig fremme forslag til endringer.
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