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MØTEINNKALLING  
 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09:00 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf 757 78 800 eller 
melding som e-post til: postmottak@steigen.kommune.no 
 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
 

SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 43/12 12/656 
  MELDINGER  
 
PS 44/12 12/391 
  VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDOMMERE TIL 

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 01.01.13-
31.12.16  

 
PS 45/12 12/582 
  VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR 

PERIODEN 01.01.13-31.12.16  
 
PS 46/12 11/1606 
  VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 

01.01.13-31.12.16  
 
PS 47/12 12/621 
  ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2012  
 
PS 48/12 12/616 
  ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 
PS 49/12 12/540 
  MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN  
 



PS 50/12 11/1409 
  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2015  
 
PS 51/12 12/186 
  UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE I HELNESSUND  
 
PS 52/12 12/66 
  TJENESTEAVTALER MELLOM NORDLANDSSYKEHUSET 

OG STEIGEN KOMMUNE.  
 
Vedlagt rapport om oppfølging av kommunestyrevedtakene fra 
møte 31.01.12, 07.03.12 og 02.05.12. 

 
Eventuelt. 
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MELDINGER 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 060   
Arkivsaksnr.: 12/656   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingene tas til etterretning. 
 
 
 
Saksutredning: 

• Protokoll Steigen kontrollutvalg – Gjennomføring av anskaffelse av leiebiler. 
• Årsmelding for Indre salten RKK  
• Årsmelding for Salten IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning)  
• Årsmelding for Salten kultursamarbeid. 

  

 
 
 
Vedlegg: Ovenfor nevnte dokumenter. 
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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDOMMERE TIL HÅLOGALAND 
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 01.01.13-31.12.16 
 
 
Saksbehandler:  Elin B. Grytøyr Arkiv: 074   
Arkivsaksnr.: 12/391   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre velger etter forslag fra Steigen Valgnemnd følgende personer til 
lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.13-
31.12.16: 
 
Torhild Nilsen, 8285 Leines   Arne Marhaug, 8286 Nordfold 
 
 
 
Saksutredning: 
Til Hålogaland Lagmannsrett skal det fra Steigen kommune velges 2 
lagrettemedlemmer/meddommere, hvorav 1 kvinne og 1 mann. Det skal ikke velges 
varamedlemmer.  
Kommunestyret skal foreta dette valget innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg og 
valget gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. 
 
Forslag til lagrettemedlemmer/meddommere har vært ute til alminnelig ettersyn i minst 14 
dager slik Domstollovens § 68 krever. 
 
 



  Sak  45/12 
 

Side 5 av 21   

VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN  01.01.13-
31.12.16 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 12/582   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyret velger etter forslag fra Steigen Valgnemnd følgende personer som 
medommere til Salten Tingrett for perioden 01.01.12-31.12.16: 
 
Tove F. Simonsen, 8286 Nordfold  Salve Kildahl, 8289 Våg 
Mette Bolsøy, 8289 Våg   Ronald Pettersen, 8283 leinesfjord 
Eva Moen Storø, 8285 Leines   Kåre Gunnar Nilsen, 8289 Våg 
Aina Danielsen, 8289 Våg   Jarle Hansen, 8288 Bogøy 
Gry Arntzen, 8286 Nordfold   Roy Olsen, 8283 Leinesfjord 
Sissel Grimstad, 8288 Bogøy   Kjell Tennes, 8283 Leinesfjord 
Marit Holmvaag Hansen, 8288 Bogøy Morgan Nygård, 8289 Våg 
Kirsti Andreassen, 8288 Bogøy  Kenneth Larsen, 8285 Leines 
Rachel Aalstad, 8288 Bogøy   Alf Iversen, 8289 Våg 
Kjersti Gylseth, 8285 Leines   Leif Ove Sørensen, 8286 Nordfold 
 
 
 
Saksutredning: 
Etter Domstollovens § 65 skal det i hvert domssogn være to utvalg meddommere, et for  
kvinner og et for menn. Domsstolleder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer totalt og fordeler 
antallet mellom kommunene etter folketallet. 
For Steigen kommune er det fastsatt 10 meddommere for hvert av de to utvalgene. 
 
Forslagene har vært ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager slik Domstollovens § 68 
krever. 
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VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 01.01.13- 31.12.16 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 11/1606   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre velger etter forslag fra Steigen Valgnemnd følgende personer som 
jordskiftemeddommere for perioden 01.01.13-31.12.16: 
 
1.   Gårdbruker Bernt Winsnes, 8288 Bogøy 
2.   Regnskapsfører Karin Johansen, 8288 Bogøy 
3.   Gårdbruker Harald Elvik, 8289 Våg 
4.   Gårdbruker Henriette Hansen, 8286 Nordfold 
5.           ”         Hugo Falch, 8288 Bogøy 
6.   Lærer Gro Reffhaug, 8285 Leines 
7.   Gartner Terje Aarekol, 8286 Nordfold 
8.   Gårdbruker/Postbetjent Mona Pettersen, 8283 Leinesfjord 
9.   Matros Fred Skagsted, 8289 Våg 
10. Butikkmedarbeider Marianne Ellingsen, 8288 Bogøy 
11. Journalist Gunnar Grytøyr, 8283 Leinesfjord 
12. Barnehageassistent Elsa Hansen, 8283 Leinesfjord 
13. Selvstendig næringsdrivende Gjert Are Valberg, 8283 Leinesfjord 
14. Gårdbruker Unni Brunes Visthoff, 8289 Våg 
15. Selvstendig næringsdrivende Henry Selvik, 8289 Våg 
16. NAV-leder Berit Woie Berg, 8285 Leines 
17. Gårdbruker Thor Holand, 8289 Våg 
18. Fagveileder Tove Aspevold, 8286 Nordfold 
19. Bussjåfør Magne Vik, 8286 Nordfold 
20. Gårdbruker Viviann Disen, 8289 Våg 
21. Lærer Odd Rikard Bredal, 8285 Leines 
22. Rådgiver Ragnhild Danielsen, 8283 Leinesfjord 
23. Gårdbruker Ivar Skramstad, 8288 Bogøy 
24. Vikarlærer Liv Rigmor Eidissen, 8285 Leines 
25. Gårdbruker Finn Visthoff, 8289 Våg 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
I hver kommune skal det være et særskilt utvalg for jordskiftesaker, jfr. Jordskifteloven 
21.12.1979 nr. 77. 
Utvalgets funksjonstid er fire år slik at de som velges nå skal fungere fra 01.01.l3-31.12.16. 
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Antall jordskiftemeddommere som skal velges for Steigen kommunes vedkommende er 25. 
De som velges skal være kyndige i de saker som jordskifteloven vanligvis behandler i 
kommunen. 
 
Forslag til jordskiftemeddommere har vært lagt ut til alminnelig ettersyn i 14 dager slik 
Domstollovens § 68 krever. 
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ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2012 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 210   
Arkivsaksnr.: 12/621   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannsakpet tar økonomirapporten for 1. tertial 2012 til etterretning. 
2. Formannskapet ber administrasjonen følge den økonomiske utvikling nøye framover 

med sikte på å unngå regnskapsmessig merforbruk. 
3. Merforbruk/inntektssvikt må i utgangspunktet dekkes ved intern regulering. Hvis dette 

ikke vil være mulig må behov for tilleggsbevilgning meldes snarest til 
rådmann/formannskap. 

 
 
 
Saksutredning: 
Økonomirapport for 1. tertial 2012 er nå utarbeidet og legges fram for formannskapet. Selv 
om rapporten viser litt høyere forbruk for tjenesteområdene enn på samme tid i fjor, er det for 
tidlig å anslå hvordan det totale resultatet for 2012 vil bli. De områdene som i dag gir størst 
grunn  til bekymring /viser størst avvik i forhold til budsjettet, er oppvekst og kultur og NAV. 
 
 
 
Vedlegg: Økonomirapport for 1. tertial 2012. 
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ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 150   
Arkivsaksnr.: 12/616   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/12 Steigen formannskap 07.06.2012 
48/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kommunestyret vedtar framlagte økonomiplan 2013 - 2016 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 07.06.2012 sak 43/12 
 
Behandling 
 
Forslag fra Kjersti Olsen: ”Eiendomskatten fra NSK kraftanlegg i Forsan legges inn 
driftsbudsjettet fra 2013” Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Robert Dearsley: ”Eiendomskatten holdes på samme nivå som i 2012” 
Forslaget falt mot 4 stemmer. 
 
Forslag fra Fred Eliassen: ”I den videre prosessen med innsparing/reduksjon i driften til 
Steigen kommune forsøker administrasjonen i samarbeid med politikerne å redusere 
driftsutgiftene i 2013 med 2 mill inkludert 1 mill fra kommunestyrtvedtaket 6/6-12. I det 
videre arbeidet med økonomiplanen reduseres driften med 1 mill i 2014-2015 og 2016” 
Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Thor Holand: ”Det legges inn en økning i anslaget til pensjonskostnader med 2 
millioner kr pr år” 
Motforslag fra Asle Schrøder: ”Låneporteføljen til kommunen reforhandles og 
avdragsprofilen endres slik at vi betaler 1 million mindre i avdrag pr år” 
Forslaget fra Asle Schrøder ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Tillegg til innstilling fra rådmann: 
”Kommunestyret vedtar at mindreforbruket i 2013 avsettes til disposisjonsfondet og at 
merforbruket i 2014, 2015 og 2016 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet” 
 
Vedtak: 
 

1) Steigen kommunestyret vedtar framlagte økonomiplan 2013 – 2016 med følgende 
tillegg/endringer fra Formannskapet: 

 
- Eiendomskatten fra NSK kraftanlegg i Forsan legges inn driftsbudsjettet fra 2013 
- I den videre prosessen med innsparing/reduksjon i driften til Steigen kommune 

forsøker administrasjonen i samarbeid med politikerne å redusere driftsutgiftene i 
2013 med 2 mill inkludert 1 mill fra kommunestyrtvedtaket 6/6-12. I det videre 
arbeidet med økonomiplanen reduseres driften med 1 mill i 2014-2015 og 2016 
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- Låneporteføljen til kommunen reforhandles og avdragsprofilen endres slik at vi betaler 
1 million mindre i avdrag pr år” 

2) Kommunestyret vedtar at mindreforbruket i 2013 avsettes til disposisjonsfondet og at 
merforbruket i 2014, 2015 og 2016 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Økonomiplan 2013 - 2016 
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MEDLEMSKAP FOR MELØY KOMMUNE I SALTEN BRANN 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 026   
Arkivsaksnr.: 12/540   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/12 Steigen formannskap 07.06.2012 
49/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Meløy kommune tas opp som medlem i Salten Brann IKS 
2. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av selskapets representantskap 

 
 

Behandling/vedtak i Steigen formannskap i møte 07.06.12 sak 36/12 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 

 
 
 
 
Saksutredning: 
Meløy kommune har søkt om medlemskap i Salten Bran IKS. 
I hht selskapsavtalen for Salten Bran IKS kan nye medlemmer tas opp i selskapet som eiere. 
Dette innebærer også en endring i selskapsavtalen og dette krever minimum 2/3 flertall i 
selskapets representantskap. 
Saken er forutsatt behandlet i representantskapet 27 april 2012 forutsatt at de enkelte 
deltagerkommunene har behandlet saken i forkant av dette møtet. 
Rådmanen viser til vedliggende saksutredninger og har ingen merknader til at Meløy  
kommune tas opp som eier i Salten Brann IKS. 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2015 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 210   
Arkivsaksnr.: 11/1409   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2012-
2015 med følgende prioriterte fokusområder: 
 

1. Familiesenteret 
2. Barnevern 
3. Spesialundervisning 
4. Integrering og ressursbruk flyktninger 
5. Personaladministrasjon: inngåelse og avslutning av arbeidsforhold 
6. Offentlige anskaffelser 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden 
der kontrollutvalget finner det nødvendig 
 
 
 
Saksutredning: 
Kontrollutvalget behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 i møte 15.05.12. 
 
Vedlegg: Plan forvaltningsrevisjon Steigen kommune 2012-2015 
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UTBYGGING AV INDUSTRIOMRÅDE I HELNESSUND 
 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: L82   
Arkivsaksnr.: 12/186   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/12 Steigen formannskap 22.02.2012 
35/12 Steigen formannskap 07.06.2012 
51/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommune godkjenner planen for utvikling av Industriområde i Helnessund 
(g.nr 5/7 mfl.) 
Steigen kommune vedtar å ta opp et lån tilsvarende kommunens nettokostnad  på inntil   
6,5 mill kr. 
Lånet tas opp i kommunalbanken med 3 års avdragsfrihet. 
Leieavtalen mellom Steigen kommune og Helnessund A/S godkjennes 
 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 07.06.2012 sak 35/12 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 
 
Saksutredning: 
Steigen kommune har behandlet reguleringsplan for utvikling av et industriområde i 
Helnessund. Planen var godkjent i sak: 40/11 i kommunestyret. 
Denne reguleringa er gjort med bakgrunn i et stort behov for  å utvikle et industriområde som 
Helnessund  A/S ( slip og mekanisk verksted) kan utvikle seg på. 
 
Helnessund Bøteri A/S  ( Nå Helnessund A/S)henvendte seg for ei tid tilbake til Steigen 
kommune  om hjelp til å utvikle dette industriområdet etter den modellen som ble gjort på 
Storskjæret. Det betyr at kommunen gjør investeringa og leier ut området til de som vil 
etablere seg. I dette tilfellet er det førts og fremst Helnessund A/S etter det en kjenner til i dag 
som ønsker areale.. Det vil bli tatt inn leie tilsvarende kapitalkostnadene.  
Steigen kommune kan få inntil 50 % tilskudd på utvikling av et slike arealer. 
 
Steigen kommune har arbeidet med disse planen i ca 1 år. Arbeidet er prosjektert, og det er 
sendt søknad til Nordland fylkeskommune om tilskudd.  Saken var oppe i formannskapet i sak 
20/12 i forbindelse med erverv av areal. ( Må eies av kommunen for å få tilskudd). 
Saken var også behandlet i forbindelse med budsjettet for 2012. Det ble satt av kr 5 mill til 
investering i dett industriområdet. 
 
Kalkulasjonene  er nå ferdige. Det viser seg at arbeidene vil komme på  8,606 mill kr. Vi har 
søkt og påregner å få et tilskudd på kr  2,555 mill kr.  Det vil bli ei netto kostnad på ca 6 mill 
kr. Kostnadsøkningen skyldes at arbeidene er blitt mer omfattende enn det en førts regnet 
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med. Til slike prosjekter gis det 50 % tilskudd til en del av arbeidene. Noe får en ikke tilskudd 
på. Vi ender derfor ut på ca 2,5 mill i tilskudd. Dette tilskuddet var søkt pr 1. mars. Vi får ikke 
endelig svar før etter ferien, men har fått beskjed om at søknaden tilfredsstiller alle krav. 
 
Det er utviklet en avtale mellom Steigen kommune og Helnessund A/S om leie av areal på 
industriområdet. Denne går ut på at bedriften skal betale for de kapitalutgiftene kommunen får 
med arealet og at bedriften etter en tid kan overta arealet. 
 
Helnessund A/S har søkt om å få utsettelse på å betale for avdrag  i 3 år. Dette av hensyn til 
deres budsjetter. 
 
Helnessund A/S er skilt ut fra Helnessund Bøteri A/S. De skal drive videre den mekaniske 
delen og slipdelen. De har laget en plan for utvikling av bedriften. De har i dag  10 ansatte 
inklusive 3 lærlinger, og regner med å utvikle drifta med 6 nye i perioden. Bedriften har tro på 
videre utvikling. Bedriften skal investere i et nytt slipsystem og en hall. Dette skal gjøres i 2 
trinn. De vil kunne ta opp båter opp til  50 fot. 
Bedriften har en dialog med Innovasjon Norge og sin bankforbindelse. Begge har tro på 
konseptet og videre utvikling. 
 
Helnessund A/S er 100 % eid av Helnessund Bøteri A/S som igjen er 33 % eid av Mainstream 
Norway.. 
 
 
 
Vedlegg: 
Leieavtale 
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TJENESTEAVTALER MELLOM NORDLANDSSYKEHUSET OG STEIGE N 
KOMMUNE. 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: F00   
Arkivsaksnr.: 12/66   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/12 Steigen kommunestyre 21.06.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. De framlagte tjenesteavtalene er en del av Samarbeidsavtalen mellom Steigen 
kommune og Nordlandssykehuset HF. 

2. De består av: 
• Tjenesteavtale 2 
• Tjenesteavtale 4 
• Tjenesteavtale 6 
• Tjenesteavtale 7 
• Tjenesteavtale 8  
• Tjenesteavtale 9 
• Tjenesteavtale 10. 

3. Tjenesteavtalene ivaretar de kravene til avtaler som skal være på plass innen 
01.07.2012. 

4. Kommunestyret vedtar de framlagte tjenesteavtalene. 
 
 
 
Saksutredning: 

1. Sammendrag: 
 

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 01.01.2012. Ny helse- og omsorgslov pålegger 
kommunene og helseforetakene å inngå samarbeidsavtaler på minst 11 områder. De første 
avtalene ble inngått innen frist 31.01.2012. De resterende avtalene har frist 01.07.2012. 
 
Salten-kommunene har gjennom prosjektet Sunnhet i Salten fremforhandlet avtaletekster som 
er oversendt kommunene.  
Steigen kommune har bidratt i arbeidet og kommunens interesser er ivaretatt i de 
fremforhandlede avtalene.  
 
Det er kun i avtalen om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Steigen kommune har en 
kommunespesifikk del. Denne avtalen har også økonomiske konsekvenser knyttet til 
Helsedirektoratets tilskuddsordning for etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser. 
 
De fremforhandlede avtalene ivaretar flere av de punktene som partene i overordnet 
samarbeidsavtale pkt. 14.1 avtalte å vurdere å utarbeide retningslinjer/tjenesteavtaler på, eller 
utrede nærmere følgende områder. De områdene som ikke er ivaretatt følges opp i avtalt 
dialogmøte i løpet av oktober 2012.  
 
De fremforhandlede avtalene anbefales godkjent. 
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2.  Saksopplysninger 
 
 
Fra 01.01.12. trådde Samhandlingsreformen i kraft.  
 
Ny Helse- og omsorgstjenestelov har avløst tidligere Kommunehelselov og Sosialtjenestelov. 
Kapittel 6 i Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommuner og regionale helseforetak å 
inngå samarbeidsavtaler om sentrale områder. Avtalene skal ha som målsetting å bidra til at 
pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. 
Det er kommunestyret selv som skal inngå samarbeidsavtalen (§6-1).  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 03.10.2011. fastsatt frister for når de ulike 
pålagte elementene i avtalen skal være inngått: 
Innen 31.01.12. skal det foreligge samarbeidsavtale som innbefatter punktene 1, 3, 5 og 11. 
Innen 01.07.12. skal det foreligge avtale for de resterende punktene (2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10). 
 
Det regionale helseforetaket kan etter lovens § 6-1 1. ledd delegere til det enkelte helseforetak 
å inngå samarbeidsavtale. Helse Nord har delegert til de ulike helseforetakene å forhandle 
med kommunene i sine nedslagsfelt. 
 
Steigen kommunestyre behandlet i møte den 31.01.2012 overordnet samarbeidsavtale og de 4 
første tjenesteavtalene mellom Nordlandssykehuset HF og kommunen, jfr. sak. Nr. 3/12.. 
  
 

3. Arbeidet med de resterende tjenesteavtalene. 
 
Erfaringene med arbeid rundt de første avtalene har gjort at Saltenkommunene har lagt til 
rette for tettere samhandling før forhandlingene med Nordlandssykehuset. 
 
Tjenesteområdene det nå inngås avtaler om er (fra § 6-2 i helse- og omsorgstjenesteloven): 

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og 
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte 
tjenester, 

1. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje 
ledd, 

6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 
faglige nettverk og hospitering, 

7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 
8. samarbeid om jordmortjenester, 
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 
10. samarbeid om forebygging  
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3.1 Arbeid i Salten-regionen. 
 
Prosjektet Sunnhet i Salten har hatt i oppdrag fra Salten Regionråd å samordne 
Saltenkommunene samt kommunene Værøy, Røst og Tysfjords interesser gjennom felles 
avtaleutkast. 
Det har vært nedsatt til sammen 7 arbeidsgrupper med representanter fra kommunene som har 
utarbeidet forslag til avtaletekster.  
Avtaleutkastene ble så gjennomgått i fellesmøte 16. mai. Alle kommunene var invitert til å 
delta for å sikre at kommunenes interesser er ivaretatt overfor Nordlandssykehuset. Her deltok 
også kommunal ansatterepresentant i Sunnhet i Salten/RESO Salten. Steigen kommune deltok 
med ordfører og leder for helse- og omsorg. 
 
Forhandlingsutvalget ble sammensatt av styringsgruppen i Sunnhet i Salten med supplering 
av fagpersonell som har arbeidet med avtalene. Hild Marit Olsen ledet forhandlingsutvalget 
Det ble gjennomført et sonderingsmøte mellom partene 21. mai og forhandlingsmøte 31. mai. 
I forhandlingsmøtet ble 31. mai partene enige om ordlyd i tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 9 og 10.  
 
Det var uenighet på to vesentlige punkter vedrørende Tjenesteavtale 8 om jordmortjenester. I 
dialog mellom forhandlingsutvalgene ble det i løpet av 6. juni enighet også om denne siste 
avtalen.  
 
De anbefalte avtalene er sendt Saltenkommunene. 
 
På grunn av arbeidskonflikten som pågikk i kommunal sektor da partene hadde forhandlinger, 
har ansatterepresentanter fra kommunene ikke deltatt i forhandlingene slik som planlagt. 
 

3.2 Arbeid i Steigen kommune 
Det har vært en kommunal arbeidsgruppe som har bidratt med innspill til hva som må ha 
fokus innen de ulike avtaleområdene. Leder for helse-og omsorg, rådmann og ordfører har 
også deltatt i en del møter hvor samhandlingsreformen og avtaler har vært tema. Leder for 
helse- og omsorg har også vært representert i styringsgruppen Sunnhet i Salten.  

3.3 De ulike avtalene  
Avtalene følger samme struktur som de tidligere inngåtte avtalene og er nummerert i forhold 
til punktene i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. Avtalene refererer også til overordnet 
samarbeidsavtale og de ulike tjenesteavtalene der det er overlappende bestemmelser. 
 

3.3.1 Tjenesteavtale 2 om retningslinjer for samarb eid i tilknytning til 
innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabiliter ing og lærings- og 
mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhen gende helse- og 
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordi nerte tjenester. 

 
Formålet med denne avtalen er at den skal bidra til at pasienter og brukere med behov for 
helhetlige koordinerte tjenester opplever at tjenestene er samordnet, og at det alltid er klart 
hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. 
Avtalen skal også bidra til at partene har rutiner for ansvarsplassering og ansvarsoverføring 
mellom enheter internt og mellom kommune og helseforetak. 
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Tidligere inngåtte avtaler om rutiner vedrørende inn- og utskriving fra sykehus kommer i 
tillegg til denne avtalen.  
 

3.3.2 Tjenesteavtale 4 om samarbeid og beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje l edd 

 
Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere helseforetakets og 
kommunens oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- 
og omsorgstjenestelovens § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 
 
Avtalen beskriver hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste frem til etablering av 
kommunale ø-hjelpssenger, under oppbyggingen av disse og når disse er i drift. 
 
Avtalen beskriver omfang, framdrift og finansiering ved etablering av tilbud om øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold i kommunen. 
 
Steigen kommune har søkt om å få etablert ytterligere en ø-hjelpsplass knyttet til 
Steigentunet. Søknadsfristen er 1. juli, og utfallet av søknaden er dermed ikke avklart. Ø-hjelp 
døgntilbud blir pliktig fra 1. januar 2016. Det ble i samhandlingsreformen signalisert 
fullfinansiering med 4.430 kr./døgn, tilsvarende knapt 1,5 mill. kr. årlig for kommuner som 
ville etablere tilbudet før plikten inntreffer. 
Nå er dette endret, og den finansieringsmåte det nå legges opp til er vanskelig å forstå. Det ser 
ut til at midlene er trukket fra foretakets budsjett og lagt inn hos Helse Nord RHF. Dersom 
søknaden innvilges vil Helsedirektoratet betale halvparten og forplikte RHF til å betale den 
andre halvparten. Det ser også ut som at en kommune som får tilbudet i 2012 vil nyte godt av 
statlige tilskudd i 4 år, mens de som førts starter i 2016 går glipp av 4 års tilskudd. 
 

3.3.3 Tjenesteavtale 6 om retningslinjer for gjensi dig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og h ospitering 

 
Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og 
oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 
faglige nettverk og hospitering.   
 
Tjenesteavtalen skal bidra til at partene i fellesskap etablerer gode samarbeidsrutiner på 
ovenstående områder som vil ha betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten 
fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.  
 

3.3.4 Tjenesteavtale 7 om samarbeid om forskning, u tdanning, praksis og 
læretid 

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap.  
Avtalen skal bidra til at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og innhold, og 
sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet og innhold er 
tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos helse- og omsorgspersonell, 
og legges til rette for forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens 
intensjoner. 
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3.3.5 Tjenesteavtale 8 om samarbeid om jordmortjene ste 
Formålet med avtalen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og 
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 
 
Fødsels- og barselomsorgen er i endring og partene er enige om å gjennomgå avtalen med 
tanke på justeringer når veileder i barselomsorg foreligger. 
 

3.3.6 Tjenesteavtale 9 om samarbeid om IKT-løsninge r lokalt 
Gjennom denne avtalen forplikter partene seg gjensidig til å videreføre og utvikle samarbeidet 
ved bruk av IKT - systemer. Samarbeid om IKT-løsninger og utviklingen av IKT-systemer 
lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling.  
 
Formålet er å sikre:  

- at utviklingen innenfor bruk av IKT- løsninger er framtidsrettet 
- at meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid  
- at videokonferanseutstyr kan benyttes ved behov 

 
Avtalen skal bidra til: 

• Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon  
• Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene  
• At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved 

meldingsutveksling og ved bruk av video-systemer foregår sikkert og i tråd med 
lovverk, retningslinjer og andre avtaler  

• At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante offentlige parter, inkludert private 
som har avtale med det offentlige, eks. fastleger, fysioterapeut, private spesialister og 
apotek 

 

3.3.7 Tjenesteavtale 10 om samarbeid om helsefremmi ng og 
sykdomsforebygging 

 
Formålet med denne avtalen er å  

• bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og 
sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer. 

• klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak relatert til 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 

• sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og helseforetak i det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet. 

 
 

4 Vurderinger 
 
De omforente tjenesteavtalene for områdene 2, 6, 7, 8, 9 og 10 er slik at Steigen kommune 
kan tilslutte seg avtalen uten å ha egen kommunespesifikk del. Tjenesteavtale 4 som 
omhandler øyeblikkelig hjelp døgnplasser er slik utformet at det må lages egen 
kommunespesifikk avtale. 
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4.1 Økonomi 
 
Tjenesteavtale 4 om v heldøgns Ø-hjelpsplasser knytter det, som tidligere nevnt, en del 
usikkerhet til pr. i dag med hensyn til økonomi.. Det forutsettes at staten ved helsedirektoratet 
bidrar til finansiering tilsvarende i tråd med det beregningsgrunnlaget som er presentert i 
veileder for etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  
 
Øvrige tjenesteavtaler vil i seg selv ikke gi økonomiske konsekvenser ut over de planer som 
allerede er vedtatt i Steigen kommune og det vi har kjennskap til i dag.  
 
De viktigste konsekvensene av avtalene er gjensidig ønske og vilje til å samarbeide for et 
helhetlig pasientforløp og dermed et bedre og mer sammenhengende tilbud til innbyggerne. 
 
Samarbeid rundt kompetansedeling, hospitering, utdanning og forskning er områder som 
partene er enige om vil løfte den samlede helsetjenesten. Slikt samarbeid er naturlig å se også 
i forhold til de øvrige kommunene i Saltenregionen og utdanningsinstitusjonene. 
 

4.2 Ivaretakelse av andre områder i overordnet sama rbeidsavtale 
 
Overordnet samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyret 30.01.2012. Der ble også følgende 
tjenesteavtaler vedtatt: 
 

a) Tjenesteavtale nr. 1 – regulering av oppgaver og tiltak for samarbeid 
b) Tjenesteavtale nr. 3 – henvisning og innleggelse av pasienter 
c) Tjenesteavtale nr. 5 - utskrivning av pasienter  
d) Tjenesteavtale nr. 11  – krise- og katastrofeberedskap 

 
 

5 Veien videre 
 
Avtalene som nå inngås og er inngått tidligere berører store deler av den kommunale 
virksomheten. Som nevnt har flere fra kommunen vært involvert i prosessene. 
 
I overordnet samarbeidsavtale har partene gjensidig forpliktet seg til å gjøre avtalene kjent for 
egne ansatte og brukere (kpt 7). I løpet av høsten 2012 vil det gjennomføres opplæring med 
gjennomgang av inngåtte avtaler og hvordan kommunens forpliktelser kan ivaretas.  
 

6 Konklusjon og anbefaling 
 
Tjenesteavtalene som er fremforhandlet og fremlegges ivaretar Steigen kommunes interesser 
og intensjoner knyttet til samhandling med Nordlandssykehuset. 
Tjenesteavtalene anbefales vedtatt. 
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