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SØKNAD OM PERMISJON FRA OFFENTLIGE VERV 

 

 

Saksbehandler:  Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 16/468   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/16 Formannskap 19.10.2016 

69/16 Kommunestyre 31.10.2016 

108/18 Formannskap 03.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Søknad om permisjon fra folkevalgte verv fra Sveinung Nyvoll 

 

Sakens fakta: 

Sveinung Nyvoll er medlem av kommunestyret og formannskapet i Salangen kommune. Han 

har søkt om permisjon i perioden 15.11.18 tom 15.09.19 for å tjenestegjøre internasjonale 

operasjoner. Beordringdokument er vedlagt søknaden, men ikke vedlagt saken som kommer 

til behandling. 

 

Ordførerens vurderinger: 

Ihht kommunelovens §15-2 kan kommunestyret gi fritak/permisjon fra folkevalgte verv 

dersom representanten ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. Beordring til utenlandstjeneste er å betrakte som grunnlag for permisjon. 

I permisjonsperioden innkalles vararepresentanter ihht liste til kommunestyret og 

formannskapets møter.  

 

 

Ordførerens innstilling: 

1. Sveinung Nyvoll innvilges permisjon fra verv i kommunestyret og formannskapet i 

perioden 15.11.18-15.09.19 

2. I representantens permisjonsperiode benyttes vararepresentanter hhv kommunestyret 

og formannskapet.  
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NAV-KONTOR SALANGEN 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: F00 &63  

Arkivsaksnr.: 17/216   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/18 Formannskap 27.06.2018 

53/18 Kommunestyre 17.09.2018 

109/18 Formannskap 03.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Melding om vedtak i F-sak 65/18 

Melding om vedtak i K-sak 53/18  

Samarbeidsavtale for NAV kontor  

 

 

Sakens fakta: 

Kommunene Dyrøy, Salangen og Lavangen har gjennom forprosjekt utarbeidet et grunnlag for 

etablering av et felles NAV kontor. Arbeidet har vært gjennomført med arbeidsgruppe og 

styringsgruppe. Der arbeidsgruppen bestod av NAV-ledere, 4 representanter for de ansatte og 

en innbygger representant. Styringsgruppen bestod av fylkesdirektør, rådmenn og 

representanter for ansatte, med arbeidsgruppas leder som sekretær. Det er utarbeidet en 

sluttrapport med synliggjøring av ulike løsninger. Det har dermed vært medbestemmelse i alle 

prosjektets faser.  

NAV Troms har vært en sentral og viktig aktør både i utredningsarbeidet som så langt er 

gjennomført, samt i etableringen av et hovedprosjekt som bygger på de tre kommunestyrenes 

beslutning om å slå sammen NAV-kontorene. Arbeidet med hovedprosjektet er ledet av 

fremtidig leder for NAV kontoret. I dette viktige arbeidet har alle parter et gjensidig ansvar for 

å etablere gode NAV-tjenester for befolkningen i våre tre kommuner.  

Kommunene går inn med stillinger i det nye kontoret på følgende måte:  

Dyrøy 1 årsverk  

Lavangen 1 årsverk  

Salangen 1,8 årsverk  

Med statlige arbeidsplasser vil det totalt være 13 ansatte ved det nye kontoret.  

Samarbeidsavtalen er utarbeidet etter kommuneloven kapittel 5. det vil bli tegnet en egen 

samarbeids- og driftsavtale med NAV-Troms i henhold dagens praksis.  

Kommunene og NAV-Troms har et felles mål om å få etablert det nye kontoret fra 1.10. 2019.  

 



  Sak 111/18 

 

 Side 4 av 9   

 

 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Administrasjonssjefen vurderer det slik at vertskommune modellen er velegnet 

organisasjonsform for interkommunale drift av kommunale NAV tjenester. 

Omstruktureringen av NAV er i tråd med Stortingsmelding 33, som innebærer en styrking av 

NAV kontorene i landet. Det legges til grunn at de ansatte vil ha alle tre kommunene som sitt 

arbeids- og ansvarsområde.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjef tilrår at:  

1. Salangen kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor for 

kommunene Dyrøy, Salangen og Lavangen.  

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  

 

Frode Skuggedal 

administrasjonssjef 
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VERTSKOMMUNESAMARBEID OM INTERKOMMUNAL 

BEREDSKAPSORDNING I BARNEVERNET 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: F47 &85  

Arkivsaksnr.: 18/640   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/18 Formannskap 03.12.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

Samarbeidsavtale om akuttberedskap i barnevernet  

Juridisk vurdering fra advokat Thorbjørn Haagensen  

Rapport fra arbeidsgruppe for interkommunal barnevernvakt  

Budsjettforslag 2019  

Brev av 08.04.2018 fra Bufdir til KS (vedlegges ikke)  

Brev av 11.06.2018 fra Bufdir til kommunene i landet (vedlegges ikke)  

Brev av 27.09.2018 fra Bufdir til kommuner og fylkesmenn. (vedlegges ikke)  

 

 

Sakens fakta: 

Bakgrunn  

Lov om barneverntjenester § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge “får nødvendig hjelp 

og omsorg til rett tid”. Hvis barn og unge står ovenfor en akutt krise eller blir utsatt for grov 

omsorgssvikt, vil begrepet “rett tid” være både dagtid, kveld, natt, helg og høytider.  

De siste årene har det kommet flere skriv og presiseringer i forhold til at kommunen må ha en 

akuttberedskap for barn i krise utenom barneverntjenestens kontortid.  

Barne-, likestillings og familiedepartementet (BLD) sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og 

kommuner om behovet for akuttbistand: “For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som 

mulig, må kommunen ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom 

kontortid. Kommunen må sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for akuttilbud 

blir ivaretatt til barnets beste”. Kravet er presisert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

datert 11.06.2016, som har bakgrunn i forsvarlighetskravet som ble tilføyd i Lov om 

barneverntjenester §1-4 i 2013.  

Alarmtelefon for barn og unge 116 112 ble opprettet i 2009, og er landsdekkende. For 

kommuner som ikke er med i en ordning med barnevernvakt, blir henvendelser utenom 

kontortid besvart av barnevernvakta i Kristiansand. Alarmtelefonen kartlegger hvert år hvilke 
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kommuner som har beredskap for barnevern. Det har vist seg å være variasjoner fra år til år, 

og ordninger med bakvakt eller at barnevernledelsen kan kontaktes av instanser utenom 

åpningstid har vist seg å være ustabil løsning over tid (Rapport om akuttarbeid i kommunalt 

barnevern 2014).  

I dette felles saksfremlegget foreslås det å opprette en interkommunal barnevernberedskap. 

Denne felles beredskapsordningen gjelder for kommunene Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Ibestad, 

Salangen, Lavangen, Gratangen og Bardu. Salangen kommune blir vertskommune for 

ordningen, øvrige kommuner vil bli samarbeidskommuner i henhold til kommuneloven.  

Vertskommunesamarbeidet er hjemlet i Kommunelovens § 28-1. Denne saken gjelder 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. Hovedprinsippet er at 

kommunestyret i samarbeidskommunene delegerer myndighetsutøvelsen innenfor et gitt 

område til vertskommunen. Kommuneloven stiller krav til at det inngås en egen avtale om 

denne type samarbeid.  

Avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid krever politisk vedtak i alle kommuner 

som deltar i dette samarbeidet. For de kommunene der barnevernet allerede er organisert 

interkommunalt, er det en styrke for saken dersom samarbeidsavtalen behandles i 

kommunestyrene.  

Drift av interkommunal akuttberedskap inneholder flere underliggende problemstillinger som 

må løses. Det er dermed behov for underliggende tilleggsavtaler som regulerer detaljene i 

samarbeidet. En underliggende avtale kan være en tjenesteavtale som inngås på administrativt 

nivå. Eksempler på slike kan være innen opplæring, rutinebeskrivelser med mer.  

Utredningsarbeidet for den interkommunale beredskapsordningen har vært ledet av Bardu 

kommune, mens prosjektet som helhet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av 

rådmenn.  

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Basert på arbeidet i styringsgruppen, fremstår barneverntjenesten i dag som faglig kompetent 

og fleksibel. Dette bidrar til tillit og trygghet for befolkningen. Samtidig er tjenestene små og 

barnevernleder har per dags dato barnevernvakt 24/7. Dette er av BLD vurdert til å ikke være 

en forsvarlig tjeneste for kommunene.  

Heldøgns akuttberedskap innen barnevern er ressurskrevende samtidig som det kreves høy 

kompetanse hos de ansatte. Det er derfor utfordrende for den enkelte kommune å organisere 

dette alene. Det er per i dag ingen lovkrav knyttet til døgnberedskap i kommunene hva angår 

barnevernsvakt. Akuttberedskapen i den enkelte kommune har per i dag vært basert på at 

barnevernleder eller stedfortreder kan ringes etter kontortid. Lov om barneverntjenester krever 

ikke at kommunene har beredskap i form av barnevernvakt, men loven stiller krav om at 

kommunen skal sikre en akuttberedskap i barnevernet.  

Akuttberedskapens kjerneoppgave er å vurdere barn og familiers akutte behov utenom 

kontortid. Dette ut ifra barnevernfaglig perspektiv og kriterier i Lov om barneverntjenester.  

Det er derfor avgjørende å ha erfarne medarbeidere i beredskapsordning i barnevernet. 

Medarbeidere som forstår situasjonen ut fra den informasjonen vedkommende greier å skaffe 
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frem per telefon. Det er også viktig med kompetente og erfarne medarbeider for å begrense 

antall utreiser til kun de situasjonene der det er nødvendig.  

Behovet for spisskompetanse på håndtering av krisesituasjoner og erfaring fra slike 

situasjoner, i tillegg til god barnevernfaglig kompetanse, er nødvendige kvalifikasjoner for å 

takle beredskaps kjerneoppgaver.  

En interkommunal barnevernberedskap med mange deltakerkommuner vil på en god måte 

bidra til god faglig standard, økt spisskompetanse for flere og effektiv ressursutnyttelse. 

Geografiske avstander kan i enkelte situasjoner bli en utfordring, særlig ved flere hendelser 

samtidig.  

Denne utfordringen løses ved at det åpnes for at vakta kan beordre på en ekstra fagperson ved 

akutte situasjoner. Det vil bli utarbeidet egne konkrete rutiner for slike situasjoner.  

Påtalemyndigheten er gitt vedtaksmyndighet. Når barnevernleder eller stedfortreder ikke er 

tilgjengelig, som utenfor ordinær arbeidstid, i helger og i ferier, skal akutte vedtak behandles 

av påtalemyndighet.  

Dersom barnevernsleder eller stedfortreder er til stede overtar en av disse ved akutte 

situasjoner.  

Denne løsningen vil sikre kvalitet i avgjørelsene og ivareta beredskapens hensikt. I denne 

forbindelse er det innhentet juridisk vurdering fra Salangen kommunes advokat. 

Kommuneadvokatens vurdering og tilføyelse er ivaretatt på en helhetlig måte i 

samarbeidsavtalen.  

En interkommunal barnevernberedskap vil innebære at vaktberedskapen blir en viktig støtte 

og avlastning for barnevernet i kommunen, og sikrer på denne måten stabiliteten, forsvarlighet 

og kvaliteten i denne tjenesten.  

Økonomiske og administrative vurderinger:  

Styringsgruppa har i sine møter vært opptatt av å finne interkommunale løsninger som sikrer 

faglig kvalitet, samtidig som løsningen skal være økonomisk gjennomførbar. 

Samarbeidsavtalens totale innhold konkretiserer dette felles behovet.  

Administrativt vil vertskommunen fordele vaktbelastningen mellom kommunene ut fra 

andelen innbyggere i aldersgruppa 0-19 år. Fordelingen av vakter vil foregå i samarbeid med 

den enkelte kommune. Hver kommune vil dermed kun ha ansvar for sine vaktuker med 

tilhørende kostnader. Denne ordningen gir lav vaktbelastning for de ansatte samt lave 

kostnader for den enkelte kommune.  

Felleskostnadene er holdt på et absolutt minimum, dette for å styre ressursene til tjenesteyting 

og ikke til administrasjon. Felleskostnadene deles flatt på antallet kommuner som er med på 

ordningen.  

Alternativet til denne løsningen er et mer byråkratisk system med fakturering for rutinemessig 

vakt mellom kommunene, noe som er lite ønskelig.  

Det er krav om at alle kommuner skal ha tilstrekkelig beredskap til å håndtere akutte 

situasjoner for barn og unge hele døgnet. Alternativet til interkommunal løsning, er at den 

enkelte kommune etablerer egen akuttberedskap. En slik løsning vil være mer 
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kostnadskrevende sammenlignet med en interkommunal løsning, der flere kommuner deler på 

vaktbelastningen og kostnadene.  

Samlet sett anbefaler styringsgruppen at det innføres interkommunal beredskapsordning i 

barnevernet.  

Administrasjonssjef anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til den fremlagte 

avtalen for å kunne ivareta kravet til forsvarlig tjeneste for akuttberedskap innen barnevern i 

kommunen.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår at:  

2. Salangen kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal 

beredskapsordning i barnevernet.  

3. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3  

 

 

Frode Skuggedal     Gunnhild Masterbakk  

administrasjonssjef     barnevernleder  
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ANSKAFFELSE MATVARER SALANGEN KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: 672 &41  

Arkivsaksnr.: 18/639  Unntatt offentlig ofl §13 Ofl 

§13 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

111/18 Formannskap 03.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

 

 

Sakens fakta: 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


