
Orientering til kommunestyret 
onsdag 10. januar 2018



Agenda

1. Praksis utsending av dokumenter.

2. Saker i kommunestyret siste år som har vært 
fremme i media. 

3. Generelt om lederavtaler, med perspektiv 
rekruttering av ny rådmann. 



Bakgrunn for at en innkaller til et 
ekstraordinært kommunestyremøte.  

• Trykk fra media, innbyggere og i organisasjonen i forhold til 
saker som en har arbeidet med og håndtert spesielt siste 
året. 

• Kommunen har en kritisk situasjon i forhold til omdømme.
• Grep for å rette opp i situasjonen:
1. Åpenhet – informasjon. 
2. Få fram fakta.
3. Erkjenne utfordringene – bruke handlingsrommet.  
4. Være en fortsatt lærende organisasjon. 
5. Ryddighet. 
6. Fortsatt etisk refleksjon. 



Åpenhet og informasjon. 

Praksis med utsendelse av dokumenter til 
kommunestyret og andre politiske utvalg.
• Sørfold kommune har gått bort fra papirinnkalling 

til møter. Dokumentene ligger elektronisk på 
kommunens hjemmeside under «politikk», det 
sendes epost med link.

• Arbeids- og kostnadsbesparelser. 
• Lettere å dele dokumenter elektronisk til 

innbyggere og media. 
• Praktiske utfordringer: ettersendelse dokumenter 

og dokumenthåndtering i møter. 



Dokumentpraksis 

• Dokumentene ligger elektronisk på kommunens hjemmeside under 
«politikk», det sendes epost med link.

• Tilleggsdokumenter deles ut på gruppemøtene for å sikre at alle har alt og 
for å lette dokumenthåndtering i møtet for de folkevalgte. 

• Høringsutspill i budsjettprosessen ble fortløpende lagt ut på kommunens 
hjemmeside. 

• Vil i tillegg sikre at dokument sendes fortløpende ut til de folkevalgte etter 
hvert som de kommer inn i tillegg til det som er nevnt ovenfor. 

• Vil fortsatt bidra til at henvendelser til kommunen håndteres som 
referatsak. 

• Vil fortsatt ivareta innbyggerinitiativ(KL § 6)  kommer frem til politisk 
behandling i henhold til loven. 

• Innbyggere, interesseorganisasjoner og fagforeninger står fritt til å 
henvende seg til politiske parti og folkevalgte. Fagforeninger har dessuten 
drøftingsrett med administrativ ledelse.  



Forholdet til offentlighet

• Utgangspunktet er at dokument, vedtak, avtaler og 
møter skal være offentlige og åpne. 

• Når dokument unntas offentlighet og når møter lukkes 
skal dette fortsatt begrunnes med henvisning til lov.  
Her vil vi søke å legge lista høyere for unnta 
dokumenter offentlighet og å lukke møter. 

• Når vi får innsynsbegjæring på dokument, skal dette 
håndteres etter loven fra begge parter.

• Avslag på innsyn - klage på avslag – behandle klagen –
dersom klagen ikke tas til følge videresender vi det til 
fylkesmannen til endelig avgjørelse. 



Få fram fakta. 

• Mange av de sakene vi behandler er svært komplekse. Det 
kan være utfordrende å få fram alle fakta på en korrekt 
måte. 

• Sakene vi har håndtert de siste par årene har vært saker 
med et høyt konfliktnivå.

• Interne konflikter i deler av organisasjonen. 
• Konflikter mellom kommunen og avtaleparter. 
• Det har ikke vært politiske stridigheter i disse sakene i 

kommunestyre og formannskap – enstemmige vedtak.
• Utfordrende å klare å holde oversikt og formidle fakta når 

sakene er komplekse og berører konflikter. 



Konflikter

• En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, 
handlinger eller retninger. (Edward de Bono)

• Håndtering på overordnet nivå må ivareta alle interesser. 
• Utfordringen er å finne fram til ryddige prosesser. 

Prosessene må ha legitimitet. 
• Noen ganger er det nødvendig at en får saker undersøkt av 

noen som er helt uavhengige. Videre er det noen saker der 
tilsynsmyndigheten ligger utenfor kommunen. 
Konklusjonene i slike saker må en ta til etterretning, det 
betyr at da skal funnene følges opp. 

• Kontrollutvalget er kommunestyrets organ. Kontrollutvalget 
skal på vegne av kommunestyret føre tilsyn med det som 
skjer i den kommunale organisasjonen. 



Konflikter

• Noen ganger er avstanden mellom interesserer, verdier og valg av retning 
så stor at en ikke klarer å bli enige. Da kan det være nødvendig å velge å gå 
hver sin vei. 

• Noen ganger er det nødvendig å inngå et forlik for å løse en konflikt. 
• Noen ganger er det slik at en har ulike interesser som skal ivaretas. Disse 

interessene kan være regulert i avtaler. Ting endrer seg i samfunnet og i 
kommunen. Det kan medføre at avtaler som er inngått og som i sin tid var 
gode, noen ganger bør revurderes.   

• Dersom en finner det nødvendig må en søke å reforhandle disse avtalene. 
I dette ligger det ikke noen kritikk av kommunens avtalepartnere. Det er 
kommunen som må arbeide for å ha avtaler som er gode i forhold til å 
ivareta et godt helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. 



Konflikter

• På et helt overordnet nivå er det kommunestyret 
som skal ta disse valgene på vegne av 
kommunen. Da må kommunestyret få saken og 
handlingsrommet skikkelig belyst. 

• Svært ofte så berører konfliktene personer. Noen 
ganger blir det derfor tvingende nødvendig å føre 
diskusjonen for lukkede dører for å ivareta 
personvern og for at kommunestyret skal kunne 
ha en åpen diskusjon slik at alle sider av saken blir 
belyst. 



Sakene 

• Saker knyttet til helsetjenesten:

1. Varslersaken.

2. Forholdet til kommunelege 2.

3. Avtaler og roller knyttet til helsetjenesten.

Sakskomplekset gjennomgått i kommunestyremøte 
27.februar 2017. 

• Sluttavtale rådmann. 



Varslersaken. 

1. Oppslag i avisa Saltenposten 24. januar 2017 – ansatt henvendte seg til avisa SP:
– Varslernes påstand om hva de har varslet om og påstand om at de har blitt «blåst» av 

rådmannen. 
– Rådmannen mente at det ikke var noen varslersak og uenighet om hva som ble tatt opp i 

møtet mars/april 2017. 

2. Ordførers henvendelse til kontrollutvalgets leder(referat møte 30.januar 2017). 
3. Kontrollutvalgets arbeid og konklusjon( KU møter 13.februar 2017 og 8.mars 

2017).
4. Behandling i kommunestyret(RS16/17 kommunestyret 21.mars 2017). 
5. Svar på varsel sendt til fylkeslegen i Nordtrønderlag.
6. Oppfølging av påstand om fryktkultur ved helseetaten ved Stamina 

Census(Formannskap 23.02.17 finansiering kommunestyret PS86/17 15.juni 
2017). 

7. Rapport fra Stamina Census(18.mai 2017) og håndtering av denne(juridisk 
vurdering TB 22.mai 2017). 

8. Oppfølging av Stamina Census rapporten. 
9. Ivaretakelse av varslerne/ oppfølging av budsjettvedtak 2017.
10. Oppfølging av påstander om journalsnoking.  



Forholdet til kommunelege 2

• Krav fra Jonathan Hausel og legeforeningen(brev datert 
23.06.16 og 24.01.17). 

• Bakgrunn for kravet. 
• Kommunestyret valgte at rådmannen skulle forhandle 

med legeforeningen(Formannskap sak 20/2017 
23.mars 2017 og Kommunestyret sak 10/17 27.02.17). 

• Prosessvarsel fra Den norske legeforening 26.05.17. 
• Forhandlinger med legeforeningen/Jonathan Hausel. 
• Forlik vedtatt av kommunestyret med kostnad på 1,5 

millioner kroner(Kommunestyret sak 103/17 6.juli 
2017).  



Avtaler og organisering –
helsetjenesten. 

• Devold rapporten(30.05.15). 
• Forvaltningsrevisjonsrapporten(november 2015).
• Møter i SU legetjenestene. Enighet om redusert  

oppsigelsestid K1 og fastlege. 
• Formannskapet vedtak 23.02.17 og 

Kommunestyrevedtak(Kommunestyret sak 11/17 
27.februar 2017).

• Møte i SU 7.mars 2017/ brev fra Den norske legeforening 6. 
mars 2017.

• Kommunestyrevedtak(kommunestyret PS 15/17 referater  
21.mars 2017). 

• Oppfølging av vedtak. Prosess mellom den norske 
legeforening og Sørfold kommune. 



Rådmann

• Sykemeldt fra 15. mai 2017. 
• Mandat 1 forhandlinger: ramme 6 mnd. etterlønn( 

Kommunestyret(Kommunestyre 12.09.17).
• Mandat 2 forhandlinger: ramme 18 mnd. 

etterlønn(Kommunestyret 05.10.17)
• Avtale inngått mellom kommunen og Fagforbundet på 

vegne av ØH 23.oktober 2017. 
• Framlagt for kommunestyret i møte 31.10.17. 
• Krav om innsyn fra Bodø NU.
• Avslag på innsyn og klagen fra Bodø NU videresendt til 

fylkesmannen i Nordland 4. desember 2017. 
• Fylkesmannens avgjørelse 2.januar 2017. 



Utfordringene

• Bli bedre på kommunikasjon også i vanskelige 
saker.

• Fortsatt være forsiktig – ta hensyn til 
enkeltmennesker, være ryddig i forhold til avtaler 
som er inngått MEN:

• Bli bedre på å balansere dette opp mot åpenhet. 
• Utvikling av tjenestetilbudet forutsetter noen 

ganger at vi må utfordre gamle avtaler. 
• Fortsatt bruke ekstern bistand når det er 

nødvendig for å finne fram til handlingsrommet vi 
trenger for å løse saker og avslutte konflikter. 



Å være en lærende organisasjon 

• Fokus på å gå gjennom saker for å lære av 
tidligere erfaringer. 

• Styrke og utvikle kompetanse og 
rolleforståelse. 

• Ta grep



Ryddighet og etisk refleksjon

• Fokus på å utvikle egen kompetanse. 
• Fokus på etiske spilleregler(vedtatte etiske retningslinjer for 

ansatte, i løpet av våren 2018 vil det bli vedtatt nye etiske 
retningslinjer for folkevalgte). 

• Rolleforståelse. 
• Kommunen skal fortsatt ha fokus på at beslutninger tas på et godt 

faktagrunnlag. 
• Bli dyktigere på mediehåndtering. 
• Gjøre kommunestyrets medlemmer trygge i rollen – hjelp til å stå i 

mediepress og press i sosiale medier. 
• Øke bevisstheten hos ansatte og folkevalgte i forhold til det 

offentlige ordskiftet. Stor takhøyde for å uttale seg om saker. 
Samtidig kan en forvente at ansatte og folkevalgte, i måten en 
uttaler seg på i redaksjonelle og sosiale medier, ikke latterliggjør og 
trakasserer andre. 


