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Sak 59/17

KLAGE PÅ VEDTAK OM AWISNING AV KLAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
161626

Arkiv: U63

Saksnr.:
591t7

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
14.1r.2017

Forslag til vedtak:
Steigen kommune finner ikke at det er grunnlag for å ta klagen til behandling, da klagefristen
er vesentlig overskredet. Det legges til grunn at vedtak og orientering om klageadgang ble
oversendt klageren l.juni 2017. Jfr. fr'I. $ 33,2. ledd.
Klage framsatt 31. oktober oversendes Fylkesmannen i Nordland som klageinstans

Saksutredning:
Steigen formannskap fattet den 3l . mai2017 i sak 38/17 vedtak om å awise klage fra Trond
Lohne. Se vedlagte møtebok.
Den 31. oktober 2017 har Trond Lohne paklaget vedtaket. Han hevder at han ikke har fått
tilsendt selve vedtaket før han etterlyste det i oktober, og at hans klage dermed er framsatt
innen klagefristen på tre uker som settes av forvaltningslovens $ 29.

Rådmannen leggertil grunn at dokumentet <MELDING OM VEDTAK Steigen
Formannskap> i sak 38117 ble sendt Trond Lohne saÍrmen med dokumentet <Melding om rett
til å klage over forvaltningsvedtak>. Begge disse dokumentene ble sendt som ett vedlegg til
samme e-post, som ble oversendt fra Steigen kommune l. juni 2017. Oversendelse av disse to
dokumentene er det som er standard prosedyre for hvordan Steigen kommune informerer
parter i ei sak om at det er fattet et vedtak, og at de har klageadgang. Trond Lohne prosederer
på at siden Steigen kommune ikke har journalført et konkret dokument der vi tilskriver han og
informerer om at han med dette gjøres kjent med vedtak som er fattet, så kan det ikke
dokumenteres at han er underrettet om vedtaket. Han hevder det kun finnes dokumentasjon på
at han den l. juni2017 ble informert om at han hadde klageadgang.

Det er fortsatt mest vanlig at denne typen brev sendes ut pr post fra Steigen kommune. For
Trond Lohnes vedkommende har det meste av korrespondansen foregått pr e-post. Så også
den l. juni. Steigen kommune har utskrift av e-post oversendt fra formannskapssekretæren til
Trond Lohnes e-postadresse 1. juni 2017 kL.08.59. Det framgår at det fulgte med ett vedlegg.
I dette vedlegget var det scannet <melding om vedtak> og <melding om klageadgang>, til
sammen fire sider. På denne bakgrunn anses det dokumentert at Trond Lohne ble underrettet
om selve vedtaket som var fattet samt at han hadde tre ukers klagefrist, alt den l. juni 2017.
Klagefristen på dette vedtaket gikk da ut22. juni.
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Sak 59/17

Vedlegg:
Møtebok sak 38/17
Klage datert 31.10.17
E-post datert 01.06.17
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sØ I TsrP
T¡ond Lohne

Idrettsveien 35
5052 Bergen

hond@ùann,plan.com
9203 46 45

Ir''

Steigen Kommune
Pr mail postmotlak@steigen.kommune.no

Deres ref,: Vår ref. 31. ohober 2017

Klage på formannskapsvedtak 38117

Fremmer med dette klage på formannskapsvedtak 38/17. etter forvaltningslovens $ 28.
Subsidiært forvaltningslovens $ 33.b.

Klagefrist
Iht forvaltningslovens $ 29 er klagefrist 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er
kommet frem til vedkommende part.
Jeg har notert at formannskapet fattet vedtaket pr 3 I .05. I 7, men jeg ble imidlertid først
underrettet om vedtaket i mail av I I . 10. 17.

Som dokumentasjon for klagefrist vedlegges kopi av mailkorrespondanse med kommunen.

Denne klage er dermed rettidig innlevert.

Grunnlag for klage
Klagen fremmes på grunnlag av;

o Forvaltningslovens $ l7
. Fylkesmannens vedtak i brev av 18.04.17
r God fonetningsskikk

Begrunnelse for klage
Fylkesmannen har i brev av 18.04.2017 opphevet kommunes vedtak av l. februar 2017 pä grunn
av saksbehandl ingsfei l.
I fflkesmannens vurdering heter det bla:

Kommunen har ut fra de foreliggende opplysninger ikke vurdert om Trond Lohne har rettslig
klageinteresse. Dette mener Fylkesmannen at kommunen i dette tilfellet burde gjort, og at det derfor er
begått saksbehandlingsfei l.

Dersom det ved fornyet behandling av saken konkluderes med at det her foreligger rettslig klageinteresse
og at Trond Lohne dermed har partsrettigheter, må kommunen realitetsbehandle hans klage av 07.11,16
på vedtakene av 24.08.16.



Trond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen

So.fid@vannolan,co¡q
9203 46 45

Fylkesmannen pålegger altså kommunen å foreta ny vurdering av rettslig klageinteresse.

I saksfremlegg for vedtak3SllT heter det:

Saksutredning:
<Klageren> skriver Í k|agen.........

Konklusjon:
Klageren har ikke påpekt noen direkte eller konkret påregnelige ulemper for han som nabo ved det
vedtaket som er fattet. Eventuelle ulemper vurderes ikke å være av en slik tyngde eller ha et slikt omfang
at det tilser at vedkommende anses å ha rettslig klageinteresse. På denne bakgrunn awises klagen av 7.

november 2016.

Jegtør i den anledning påpeke følgende:

1. Klageren har ikke påpekt noen direkte eller konkret påregnelige ulemper
I saksutredningen vises det til den opprinnelige klagen uten at det vises til noen andre uttaler fra
meg.
Vedtaket er altså utelukkende basert på atjeg i opprinnelig klage ikke har påpekt direkte eller
konkrete påregnelige ulemper.

Men det er ikke klager som i forvaltningslovens $ l7 er pãúag[,å påse at saken er så godt opplyst
som mulig før vedtak treffes,
Det ansvaret påligger forvaltningsorganet.

Vedtaket er av den grunn i strid med forvaltningslovens $ l7 og med fflkesmannens
opphevingsvedtak av I 8.04. I 7.

2. Eventuelle ulemper vurderes ikke å være av en slik tyngde eller ha et stikt omfang at det
tilsier at vedkommende anses å ha rettslig klageinteresse

Det fremgår av saksfremlegget at den vurderingen er basert på:

r At kapssiteten Bâ naboens eiendom ikke blir utvidet
Hva kommunen i forbindelse med serveringsbevilling og skjenkeløyve mener med kapasitet, er
ikke left å forstå, men jeg minner om at det før vedtak om å innvilge serveringsbevilling og
skjenkelaryve, ikke vat noen som helst kapasitet for servering og skjenking.
Serverings og skjenkeløyve innebærer dermed kapasitetsøkning fra NULL til skjenking alle dager
til kl 01.30 for ø1, vin og brennevin, inne over 3 etasjer, ute på terrasser, i hagen, på kaien og i/
ved lysthus.

o Dersom man skulle vurdere slike følger. må tynede/omfang vurderes utifra at. Antall
overnatt¡n gsplasser beholdes.

Det heter i søknad om serveringsbevilling:
3 konsepter



T¡ond Lohne
Idrettsveien 35

5052 Bergen
Þond@vannolan.mm

92t34645

Servering v/ overnatting
Utleie/servering for middagsselska per

Utleie av hele huset

Mens det i søknad om skjenkeløyve fremgår at skjenking søkes i tilknytning til slik servering.

Servering og skjenking er altså ikke knyttet til antall overnattingsplasser.
Antall ovemattingsplasser er dermed uten interesse for tyngdelomfang.

o Dersom en skal vurdere hvilken aktivitet som må kunne påregnes i nærmiljøet til
klaeeren. må en imidlertid også lçeee til grunn at plsnstatus for området gr bveqeområde
kombinert formål fritidsbeb]¿qeelse og fritids- og turistformål

Kommunen skal selvfølgelig vurdere søknadene ut fra at planstatus for området er byggeområde
kombinert formål fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål
Men det blir meningsløst å legge til grunn at også rettslig klageinteresse skal vurderes på det
glunnlag.
Med mindre kommunen da skulle mene at i Steigen har man ikke rettslig klageinteresse i noen
saker som ligger innenfor planstatus.

Vedtaket er også av den grunn i shid med forvaltningslovens g 17 og fflkesmannens
opphevingsvedtak av I 8.04. I 7.

3. God forvaltningsskikk
Kommunes saksfremlegg har en ordlyd i strid med god forvaltningsskikk.

Med vennlig hilsen

Trond Lohne
9203 464s

Vedlegg
Mailkonespondanse med kommunen om klagefrist

a

a

a



Vedlegg klage av 31.10.17 på vedtak 38117
Mailkonespondanse med Steigen Kommune om klagefrist

Fra : Trond Lohne [mailto :trond@vannplan.com]
Sendt: torsdag 12. oktober 2017 15.25

Til:'Tina Sennesvik' <Tina. Sennesvik@steigen.kommune.no)
Kopi :'Tordis S ofi e Langseth' <Tordis. Sofie. Langseth@stei gen.kommune.no>
Emne: SV: SV: Journalutskrift

FIott
Jeg forstar nedenstående da slik at all utgående post skal være notert på offentlig postliste.
Og så lenge kommunen ikke kan vise til at det på offentlig postliste er loggført utgående brev
til meg , forbindelse med vedtak 38117, er det altså endelig bekreftet at kommunen ikke har
sendt meg slikt brev.

Men jeg har fått informasjon om klagerett.
Spørsmålet blir da fra hvilken dato slik klagerett løper.
Jeg overlater til kommunen å gi svar på det.

Og da gjerne pr mail om det er enklere for kommunen.

MvH
Trond Lohne
9203 46 45

Fra: Tina Sennesvik [mailto:Tina.Sçnnesvik@stei gen.kommune.no]
Sendt: torsdag 12. okfober 2017 15.04
Til: Trond Lohne <trond@vannplan.com>
Kopi: Tordis Sofie Langseth @sen.kommune.nq>
Emne: Ad: SV: Journalutskrift

Når det blir laget et saksframlegg til politisk utvalg - kommer ikke det fram på
postlisten. Heller ikke melding om vedtak.
Delegerte_vedtak vises heller ikke på postlisfen, men blir lagt fram til respektive utvalg
- dernest på møteinnkalling som blir lagt ut på h¡emmesiden.
Offentlig postliste inneholder kun inn- og utgående post.

Evt, notat, saksframlegg og vedtak finner du ijournalutskrift på saken.
Kan ikke dokumenter at du har mottatt vedtaket, men vet det ble sendt fra kommunen.
Må vel foreslå at korrespondansen med deg blir epost eller rekommandert brev.

Med vennlig hilsen

Tina Dyveke Sennesvik
Servicekonsulent
75 77 88 00

-----"Trond Lohne" <lrond@vannplan.com> skrev: -----
Ti I ; "'Ti na Sennesvi k"' <Ti na. Senngsvk@steisen._ko,mmune. no>
Fra: "Trond Lohne" <trond@vannplan.com>



Dato: 12.10.2017 13:59
Emne: SV: Journalutskrift

Innsynsbegjæring kan utstå inntil videre.

I denne anledning er jeg kun opptatt av å f¡nne ut av om kommunen har sendt meg brev
med orientering om vedtak 38/L7.

Foreløpig er det kun dokumentert at dere har sendt meg standard skjema om klagerett,
og at det er utarbeidet en melding om vedtak i sak 38/17.

Det er derimot ikke dokumentert at kommunen har sendt meg brev med informasjon om
vedtaket.

I mail tidligere i dag hevder du riktignok at:

Kommunen har sendt deg vedtaket i formannskapssak 38/L7 i posten 1 juni 2017

Jeg kan ikke se å na fått slikt brev, og slík forsendelse er heller ikke notert på
kommunens postliste.

SE gjør et forsøk tll:

Dokumenter at <<Kommunen har sendt deg vedtaket i formannskapssak
3AlL7 i posten l juni 2OL7>>

Med vennlig hilsen

Trond Lohne

92 03 46 45

Fra : Ti n a Se n nesvi k I mO i lto.:.Ti na. S.gnngqyjk@_qteigeO. kom¡nu ne. no]
Sendt: torsdag 12. oktober 2017 t2.49
Tll: Trond Lohne <trond@vannplan.com>
Emne: lournalutskrift

Har skrevet ut en fullstendig utskrift av hele saken.
Du får gi tilbakemelding på hva du ønsker innsyn i.
Vennligst send innsynsbegjæringen til postmottak@sFeigen.kommune.no



Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Tina Dyveke Sennesvik
Servicekonsulent
75 77 88 00

-----Videresendt av Tina Sennesvik/Steigen den 12.10.2OI7 12:45 -----

Til: "Tina Sennesvik" <t¡na.sennesvik >
Fra : canon@steigen.kommune. no
Dato: 12.10.2OL7 t2:44
Emne: Skannet dokument fra Canon MFC

(Se vedlagt fil: 2214_001.pdf)

Fra: Trond Lohne [mailto :trond@vannplan.com]
Sendt: torsdag 12. oktober 2017 12.19
TiI:'Tina Sennesvik' <Tina.Sennesvik@steigen.kommune,no>
Emne: SV: VS: SV: Innsyn

Javel
jeg forstår det da slik at kommunen ikke har utarbeidet et eget brev, men kun oversendt kopi
av vedtaket i formannskapssak 38/17.
Da må jeg be om å få oppgitt hvor slik oversendelse er joumalført.
Husk da at oversendelsen Lnr: 2765/17 Regdato:01 ,O6.20L7 Arkivkode:U63 Saksnr:
161626-23 kun inneholdt kommunens standard skjema om klagerett.

Det bør det også være rimelig enkelt og raskt å svare på
Forventer derfor tilbakemelding i løpet av dagen

MvH
Trond Lohne
9203 46 45

Fra: Tina Sennesvik tmatlto:fina.Sennesv l
Sendt: torsdag 12. oktober 2017 12.07
Til: Trond Lohne <trond@ygnnplan,com>
Emne: Ad:VS: SV: Innsyn

Kommunen har sendt deg vedtaket i formannskapssak 381L7 i posten l juni 2017. Som
du ser står du som kopimottaker av vedtaket. I tillegg er det sendt meldìng om rett til
klageadgang.
Det er det som er selve brevet fra kommunen.

Ha en fin dagl

Med vennlig hilsen



Tina Dyveke Sennesvik
Servicekonsulent
75 77 88 00

-----"Trond Lohne" <trondcôvannplan.com> skrev: -----
Ti I : "' Postmotta k Stei g e n "' < postmotta k@steigen. kof-nm.u ne. no >
Fra: "Trond Lohne" <trond@Vannpla!.com>
Dato: 12.1O.2OI7 11:52
cc: "'Tina Sennesvik'' <Tlna.Sennesvlk@steigen.kommune.no>
Emne: VS: SV: Innsyn

Ber om at kommunen prioriterer tilbakemelding i angjeldende sak.

Spørsmålet er altså

Har kommunen sendt meg brev der kommunen giør meg kjent med
vedtak i formannskapssak 3AlL7?

Det bø¡ det være rimelig enkelt og raskt å svare på

MvH

Trond Lohne

92 03 46 45

Fra : Trond Lohne Imai lto : trond@va nnpla n.com]
Sendt: onsdag 11. oktober 2OL7 Lz.lO
Til:'Ti na Sen nesvi k' <Tlna.Sennesvlk@steioen. kommu ne. no>
Emne: SV: SV: Innsyn

Du har sFndt meg selve vedtaket i formannskapet, men som det fremgår av
nedenstående mail etterlyser jeg brevet der kommunen har gjort meg kjent med
vedtaket.

Ber om å få oversendt det pr mail

Fra : Ti na Sen nesvik Imailto :Tína. Sennesvik(Osteigen kommune. no]
Sendt: onsdag 11. oktober 2Ol7 L2.06
Til: Trond Lohne <trond@vannplan.com >
Emne: Ad: SV: Innsyn

a



Du ba selv om å få oversendt dokumentet med løpenr. 2765t

Her er vedtaket som ga rett til klageadgangen.

Med vennlig hilsen

Tina Dyveke Sennesvik
Servicekonsulent
75 77 88 00

-----"Trond Lohne" <trond@vannplan.com> skrev: -----

Til : "'Ti na Sen nesvi k"' <Tina.S-ennesvik@steigen, kommu ne, no>
Fra: "Trond Lohne" <lfond@vannplan.com>
Dato: 11.1O.20L7 11:03
Emne: SV: Innsyn

Flott

Da har dere altså sendt meg informasjon om klagerett i sak

Lnr: 2765/ 17 Regdato:01.06.2017 Arkivkode:U63 Saksnr: t6/626-23 Dok.type: /U
Gradering: Saksb: SAD/SERV/BG Journalenhet: Navn: Trond Lohne Dok.beskr:
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Jeg ber om i tillegg å få oversendt kopi pr denne mail av brevet med forvaltningsvedtaket
som jeg er g¡tt klagerett på,

MvH

Trond Lohne

92 03 46 45

Fra : Ti na Sen nesvi k Imailto :Tina. Sennesvik@steigen. kommu ne. no]
Sendt: mandag 9. oktober 2017 08.25
Til: trond@vannplan.com
Emne: Innsyn

Ha en fin dagl

Med vennlig hilsen

Tina Dyveke Sennesvik
Servicekonsulent
75 77 88 00



https://mail.notes.ce.collabserv.com/data2 /200120019 /200575909.n...

Fra:
Til:

Elin GrytØyrlSteigen

Ti na Sen nesvik/Steigen@Steigen

Dato:
Emne:

Logg

Tirsdag 31. oktober 2Ot7 t4:52
Vs: Melding om vedtak - Steigen formannskap

.{¡ Denne meldingen er videresendt.

Det må være dette! Kan du gi tilbakemelding?

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune
Elin B. Grytøyr
Tlf. 909 74 0r9

-----Videresendt av Elin GrytøyrlSteigen den 31.10.2017 14:51 -----
Til : trond@vannplan.com
Fra : Elin GrytøyrlSteigen
Dato: 01.06.2017 0B:59
Emne: Melding om vedtak - Steigen formannskap

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen
Steigen kommune
Elin B. Grytøyr
Tlf. 909 74 0r9

-----Videresendt av Elin G rytøyrlSteígen den Ot.06.2017 0B:57 -----
Til : "Elin Grytoyr" <elin.qrytoyr@steiqen,kommune.no >
Fra : canon @steiqen. kommune. no
Dato: Ot.O6.2Ot7 0B:55
Emne: Skannet dokument fra Canon MFC

(Se vedlagt fil: 1663_001.pdf)

Vedlegg:

1663_001.pdf

lavl 06.11.2017 08:04
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MELDING OM VEDTAK
Steigen formannskap

Arkivsak: 161626

NY BEHANDLING I FORMANNSKAPET AV TROND LOHNES KLAGE AV 7.

NOVEMBER 20T6

Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Arkiv: U63

Saksnr.:
38/17

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
31.05.2017

Forslag til vedtak:

Trond Lohne anses ikke å ha rettslig klageinteresse i sak 42/16 og 43/l6,jfr. klage datert
07.I1.16. Klagen awises derfor. Dette begrunnes med at han ikke har påberopt seg direkte
eller konkrete påregnelige ulemper som følge av vedtakene, og at eventuelle slike ulemper
ikke vurderes å ha tilstrekkelig tyngde og omfang til at han som nabo har rettslig interesse av å
få overprøvd de aktuelle vedtakene.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 3f .05.2017 sak 38/17

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

Steigen formannskap behandlet i møte 1. februar 2017 klage fra Trond Lohne på vedtak 42 og
43/16. Formannskapet awiste klagen med begrunnelse at klager har oversittet klagefristen.
Fylkesmannen har i brev av t8.04.2017 opphevet kommunes vedtak av I . februar 2017 ,

begrunnet med at vedtaket er (ent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen
ber kommunen ta saka opp til ny behandling der det må vurderes om <klagen i dette tilfellet
har rettslig klageinteresse og dermed partsrettigheter.

Saksutredning:
<Klagerem skriver i klagen <t leg er innehaver av Storgården på Grøtøy på gnr. 3l bnr. 2 og
som direkte nabo både til bnr. I og bnr. 9 anerjeg å ha rettslig klageinteresse etter

þrvaltningslovens $ 28n. Utover dette utsagnet angir han ingen koblingspunkter mellom hans
interesser på sin eiendom kontra de rettigheter naboen gis gjennom de pfülagede vedtakene
om serverings- og skjenkebevilling. Klagen peker i det videre kun på formelle forhold som
<klagerem mener kommunen opplagt burde kjenne til og ta hensyn til i sin saksbehandling.
Fylkesmannen skriver: <<For å kunne si at detþreligger rettslig klageinteresse i en sah lcreves

det at klageren har en víss interesse i å/å overprøvd det aktuelle vedtaket. Dessuten må
klageren ha en viss tíllmytning til saken.>



Side 2 av 3

Rådmannens vurdering:
Klageren mener opplagt å ha interesse av å ñ overprøvd de to aktuelle vedtakene. Hva som er
motivasjonen for denne interessen, synes uklart. Utifra en rekke henvendelser, synes klageren
først og fremst å ha en interesse av ãføre kontroll med at kommunen behandler saker på

øvnge eiendommer päGrøtøya og Naustholmen i tråd med det klageren oppfatter er korrekt
tolking av aktuelt regelverk. Dette underbygges av at det i klagen ikke pekes på noen konkrete
ulemper for klageren eller bruker/verdien av hans eiendom som følge av de vedtakene som er
fattet. En slik kontrollfunksjon kan enhver eier av eiendom eller innbygger i lokalsamfunnet
påta seg, uten at det dermed gir vedkommende rettslig klageinteresse. Utover sin status som

nabo, kjenner ikke kommunen til at klageren har noen tilkn¡ning til saken.

Utifra tilglengelig juridisk litteratur (Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer),legges
det til grunn at en nabo kan anses klageberettiget derom han påberoper seg at vedtaket vil gi
direkte og konkret påregnelige ulemper av en viss tyngde og et visst omfang. Ingen konkrete
ulemper er påpekt av klager. Slike kunne for eksempel tenkes å være støy, økt ferdsel eller
forstyrrelse av nattero. Dersom man skulle vurdere slike følger, må tyngde/omfang vurderes

utifra at kapasiteten på naboens eiendom ikke blir utvidet. Antall ovemattingsplasser
beholdes. Klageren legger stor vekt på at bygningsstatus hos naboen er bolighus. Dersom en

skal vurdere hvilken aktivitet som må kunne påregnes i nærmiljøet til klageren, må en
imidlertid også legge til grunn at planstatus for området er byggeområde kombinert formål
fritidsbebyggelse o g fritids- og turistformåI.

Konklusjon:
Klageren har ikke påpekt noen direkte eller konkret påregnelige ulemper for han som nabo
ved det vedtaket som er fattet. Eventuelle ulemper vurderes ikke å være av en slik tyngde eller
ha et slikt omfang at det tilser at vedkommende anses å ha rettslig klageinteresse. På denne

bakgrunn awises klagen av 7. november 2016.

Vedlegg:
Klage av 7.ll.16
FSK møtebok av 01.02.17
Fylkesmannens brev av 18.04.17

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokaer ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Fred Eliassen (sign.) Tarald Sivertsen (sign.)
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Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

Utskrift: Trond Lohne, Idrettsveien 35,5052 Bergen

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.



(l) Avsender
Steigen kommune
Rådhuset
8281 LEINESFJORI)

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(forvalhingsloven $ 27 tredje ledd)
(Ð Dato:01.06.2017

- 5052 BERGAN

(3) Mottaker
Trond Lohne
Idrettsveien 35

/r'1 Klageinstans
Fylkesmannen i Nordland

Denne meldinqen gir viktige opDlysninger hvis de ønsker å klaee over vedtak de har fått underretnins om.
Klacerett De har rett til å klaee over vedtaket.

Hvem kan de klage til? Klagen sender de til oss, dvs. det organet som er ført opp irubrikk (f . Hvis vi ikke
tar klagen til følee, sender vi den til klaseinstansen, ifr. rubrikh ll)

Klagefrist Klagefristen er tre - 3 - uker fra de mottar dette brevet. Det er tilshekkelig at klagen
er postlagt før fristen går ut. Dersom de klager så sent at det kan være uklart for oss

om de har klaget i rett tid, bør de oppgi datoen for når de mottok dette brevet,
Dersom de klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å fil forlenget
fristen. oe da må de oooei årsaken til at de ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom de mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan de kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen de mottar
beerunnelsen.

Innholdet i klagen De må presisere
o hvilket vedtak de klager over
. årsaken til at de klager
. den eller de endringer de ønsker
¡ eventuelt andre opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av
giennomføring av
vedtaket

Sslv om de har klagerett, kan vedtaket vanligvis giennomføres straks. De kan
imidlertid søke om å fÌl utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen €r ute

eller til klasen er avsiort.
Rett til â se

saksdokumentene og til å
kreve veiledning

Med visse begrensninger har de rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette
finnes i forvaltningsloven $ I I og $ 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jfr.
rubrikk (I).De vil da fll nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framganssmåten os om reglene for saksbehandlinsen.

Kostnader ved
klagesaken

De kan søke om å fâ dek&et utgifter til nødvendig advokatl¡jelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Det er også adgang til å kreve
dekning av vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da

vanligvis at det organet som traffden opprinnelige vedtaket, har gjort en feil slik at
vedtaket blir endret. Klageinstansen, jfr. rubrikk (4),vil orientere dem om retten til
å kreve slik dekning.

Klage til
sivilombudsmannen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til
å behandle saker som er avgiort av Kongen i statsråd. Dersom de nå ftlr deres klage
avgiof i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan de derfor ikke senere bringe
saken inn for Sivilombudsmannen.

Særlise ooolvsninser:

Leinesfiord,01.06.1,7

Elin B. Gryløyt
Formannskapssekretær

6úra E øFs'
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DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
17lt066

Arkiv: G27

Saksnr.:
60117

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
14.tt.2017

Forslag til vedtak:

Steigen kommune viderefører driftsavtalen med frsioterapeut Torgeir Nilsen. Driftstilskuddet
innarbeides i budsjett 2018 og økonomiplan20l9-2021.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Steigen kommune har driftsavtale med frsioterapeut Torgeir Nilsen. Kommunal driftsavtale er
en avtale om å tilby ffsioterapitjenester på vegne av kommunen. Etter avtalen yter Steigen
kommune et årlig 100 % driftstilskudd på kr. 421.020. Størrelsen på tilskuddet reguleres
gjennom forhandlinger mellom Staten, KS og Norsk Fysioterapeutforbund. En 100 Yo avtale
medfører at fusioterapeuten arbeider med pasienter henvist fra lege 37,5 t. pr. uke.
Driftsavtalen åpner for refusjon fra HELFO, og pasienten betaler kun egenandel. HELFO har
instruks om hvordan frsioterapipraksis med driftsavtale skal drives. Blant annet gjelder dette
prioritering av pasientgrupper etter diagnose.

I økonomiplan er driftstilskuddet til privat frsioterapeut tatt ut. Budsjettvirkning er satt til
350.000,- kr. (redusert utgift). Rådmannen har hittil oppfattet at driftsavtalen av sagt opp 1.

februar 2017, med virkning fra l. januar 2018. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at slik
oppsigelse aldri er sendt. Avtalen har bestemmelse om 6 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.

Saksopplysninger:
Fysioterapeut Torgeir Nilsen har gjennom året rapportert om økning i antall henviste
pasienter. Han meldte på forsommeren om 3,4 ogtil dels 5 måneders ventetid. Han har i
sonìmer ansatt en fusioterapeut til, som arbeider uten driftstilskudd/refusjon, noe han også har
hatt tidligere. Selv om denne f,isioterapeutens pasienter må betale hele behandlinga selv,
opplyses det at det ikke har vært vanskelig å fulle opp timelista.
Steigen kommune har ansatt en fusioterapeut i 100 % stilling. Denne stillinga brukes til
kommunale oppgaver, blant annet behandling innenfor institusjon, behandling i
skole/barnehage, hjelpemiddelsentral, andre forebyggende oppgaver samt en del henviste
pasienter.
Utover dette er det en privat fusioterapeut i Steigen som driver uten driftsavtale med
kommunen.
Helse- og omsorgstjenesteloven $ 3-l : <<Kommunen skal sørge þr at personer som oppholder
seg í kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenestert.
Dette omfatter også fusioterapi. Det er vanlig at kommunene ivaretar dette gjennom en
kombinasjon av fast ansatte ffsioterapeuter og driftsavtale med private fusioterapeuter. I
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<Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for frsioterapeuter med kommunal driftsavtale>
heter det i $ 3, 2. ledd: <<I{ommunen sknl sørge for et tilstrekkelig antallfysioterapeuter.>

Vurdering:
Dersom driftsavtalen med Torgeir Nilsen sies opp, må det forventes at tilgangen på

fusioterapitjenester i Steigen blir vesentlig redusert. Selv om den kommunalt ansatte

frsioterapeutens oppgaver dreies mer i retning av behandling av henviste pasienter, vil
ventelistene bli uholdbart lange. Rådmannen er også bekymret for at arbeidssituasjonen for
den kommunalt ansatte kan bli uakseptabel. På denne bakgrunn vurderes det som lite
realistisk at frsioterapitilbudet etter helse- og omsorgstjenesteloven kan dekkes opp kun
gjennom ei kommunal stilling og ikke driftstilskudd. Et slikt omfang på tjenesten kan neppe
sies å være <tilstrekkelig antall frsioterapeuter>.

Den enkelte pasient som blir henvist til ffsioterapibehandling, vil ha valget mellom å vente i
flere måneder, (dersom de i det hele tatt når opp til prioritering), eller å reise til Bodø eller
andre steder der det er kortere ventetid. For de som ikke ser seg råd til å betale hele
behandlinga selv, kan flere bli gående uten behandling. Utifra et folkehelseperspektiv er dette
svært uønska. Denne reduksjonen av tilbud må også forventes å få ei uønska økonomisk
virkning for Steigen kommune som arbeidsgiver. Ansatte som ikke får nødvendig behandling,
kan bli gående lenger sykmeldt og kan utvikle større plager. Ansatte som reiser til Bodø for
behandling fär I dags fravær mot en til to timers fravær ved lokal behandling. Der det må leies
inn vikar vil dette være kostbart.

På denne bakgrunn tilrås det at avtalen med driftstilskudd til privat frsioterapeut
opprettholdes, og driftstilskuddet innarbeides i budsjett 2018 og økonomiplan.

Vedlegg:
Brev fra Torgeir Nilsen ang. driftsavtale
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Til

Steigen kommune

8283 Leinesford

Fra

Torgeir Nilsen

8289 Engeløya Leinesfiord den 6.november 2017

Driftsavtale med privatpraktiserende fysioterapeut Torgeir Nilsen

1. Hvorfor deles det ut driftstilskudd tÍl private fysioterapeuter?

Kommunen kan organisere fusioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale

stillinger eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver

privat virksomhet, slik som jeg g¡ør.

Kommunens helsetjeneste skal fremme folkehelsen og forebygge, diagnostisere og behandle

sykdommer og skader. Den skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig medisinsk

habilitering og rehabilitering, jf. Helse-omsorgstjenesteloven g 3-1 og g 3-2 første ledd. Videre står

det at kommunen skal sørge for et tilstrekkelig antall ffsioterapeuter.

Behandling hos fysioterapeut med driftsavtale inngår i frikortordningen egenandelstak2 fua

HELFO. Frikortgrensen for egenandeler er i2017 på kr.1990,-.

Pasienter med henvisning fra lege mottar fri behandling med dette <frikorteu fra HELFO.

Mange kommuner benytter seg av denne avtaleformen siden det ofte gir <mest valuto for pengene.

I Steigen kommune er andelen av konikere veldig høy ogdisse pasientene har behov for mange

behandlingstimer i året. Det er helt vanlig for disse pasientene med24-48 behandlinger løpet av

året.

Hvis fusioterapeuten ikke har driftsavtalen med kommunen og HELFO, må pasienten dekke hele

behandlingen selv. Når hver behandling vanligvis koster et sted mellom 450 og 600 kroner, vil det



koste pasienten nesten 30.000,- kroner i året. Dette er selvsagt helt urimelig, og derfor mener helse-

og omsorgsdepartementet at kommunen har et ansvar for å gi dem som bor i kommunen et

forsvarlig tilbud av fysioterapitj enester.

2. Konsekvenser ved oppsigelse av driftsavtalen

Fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen er pålagt å behandle alle pasienter som er henvist

fra lege. Sammen med lege blir det utarbeidet et behandlingsopplegg.

Fysioterapeut uten driftstilskudd er ikke pälagl å ta imot pasienter henvist fra lege. Dette vil i

praksis bety at behandlende lege ikke automatisk har et samarbeid med behandlende fysioterapeut.

Privat fysioterapeut uten driftstilskudd plikter ikke å prioritere dem som er sykemeldt, og kan da

velge å drive praksisen kun rettet mot markeder med høy betalingsevne og lettere pasientgrupper.

I dag er ventelisten til behandling hos meg ca. 3-4 mnd. I varlsomme{2}l7) var det uholdbare

lange ventelister på opptil 7-8 maneder. Dette g¡ør atkroniske pasienter oppsøker andre behandlere

med driftsavtale hvor de må bruke mye tid på reise. Det kan føre til at pasienter bruker en hel

arbeidsdag på reise og behandling som de i utgangspuntket kunne fåu lokalt. Dette kan bli svært

kostbart for arbeidsgiver i løpet av ett år.

Tall som er tatt ut fra mine statistikker viser at :

Antall utførte behandlinger hos fysioterapeut Torgeir Nilsen er gj.snittlig pä 1200 behandlinger i

året.

Antall kommunalt ansatte i behandling: 31%(resterende er bedrifter, ufØre, unge og pensjonister).

Totalt antall behandlinger av kommunalt ansatte var i 2015:372

3T2behandlinger(timer) hos fysioterapeut, er det saÍlme som om at disse pasientene muligens

måtte ta fri fra jobb totalt 372 dager i året for å reise ut av kommunen og ta en behandlingstime!

Hvis det i enkelte tilfeller må settes inn vikarer for den ansatte som må på behandling, skjønner vi

raskt at dette blir svært kostbart.

Hvis dette hørtes mye ut, og kanskje ikke helt sannsynlig. La oss si at bare halvparten tok seg tid til

å reise ut av kommunen. Det vil det uansett være lønnsomt for kommunen å betale et driftstilskudd

til en frsioterapeut som står på og fär folk raskt tilbake på jobb igjen.



Det er mange pasienter med kroniske lidelser i Steigen. De har krav på fri behandling, men bare hos

frsioterapeuter med driftsavtale! Disse pasientene kommer til å velge å resie til en fysioterapeut

med driftstilskudd for å slippe og betale egenandelen selv.

3. Pasienter raskere tilbake i arbeid ved ffsikalsk behandling og opptrening.

Ved en eventuell oppsigelse av driftsavtalen vil jeg anslå at kanskje l0o/o av befolkningen vil ha råd

til å betale hele egenandelen på kr 600 per time. Dette på grunn av at et vanlig behandlingsopplegg

ofte er på 10-15 behandlingstimer, og24-48 timer hos kronikere.

De resterende 90% vil mest sannsynlig reise ut av kommunen eller ha behov for sykemelding over

en mye lengre periode i påvente av å bli frisk av seg selv.

Normalt sett vil en kronisk muskel/senebetennelse kunne lege seg etter ca 6-l2mnd uten

behandling. Men veiledet trening er veldig viktig.

Normalt sett vil en kronisk muskel/senebetennelse som blir behandlet av fysioterapeut lege seg etter

bare l-4 måneder, hvis pasienten følger fysioterapeutens råd og veiledning i egentrening.

Min erfaring viser at med rett type behandling og opptrening vil en pasient være dobbelt så raskt

tilbake på jobb kontra en pasient som ikke oppsøker lege og fysioterapeut.

Dette er ikke enkel matematikk, men logisk er det at vi er samfunnsøkonomisk avhengig av tett

samarbeid mellom leger og fysioterapeuter for å fä pasienter friske så raskt som mulig. Dette tjener

allepâ, og spesielt viktig for en kommune som sliter med dårlig økonomi.

Vikarer koster dyrt, det har dere nok fått erfare. Derfor blir det gull verdt når fysioterapeuten og

legen stiller den rette diagnosen sammen og behandler pasienter raskt og effektivt for å unngå

langtidssykemeldinger.

4.Hva tjener kommunen på å ha en privatpraktiserende fysioterapeut i 100% stilling?

Folkehelsekoordinatoren i Steigen kommune la i 2015 frem en rapport. Den viste at

Steigen har en høyere prosent av kroniske muskel- og skjelettlidelser i befolkningen saûrmenlignet

med landet forøverig. Muskel og skjelettlidelser er mitt spesialfelt, og i samarbeid med legene

behandler vi effektivt de fleste plager.



Etter 13 år som fysioterapeut, 5 år med utdanning, og flere kurs innenfor fagfeltet har jeg

opparbeidet enhøy kompetanse. Jeg ser at pasienter som kommer raskt til behandling har mye

større sjanse for å komme raskere tilbake til jobb enn dem som må vente lenge, og går tilbake til

lege for å få forlenget sykemeldingen i påvente av behandling og smertelindring.

Hvis et dagsverk er på kr 2000¡ og372 behandlinger måtte utføres utenfor kommunen, kan vi

enkelt x det med 372:kr.744.000,-!! Sannsynligheten er kanskje at bare halvparten ville gjort

dette. Altså 372.000,- kroner kan føres opp som tapt arbeidsfortjeneste hos dere.

Jeg vil gjerne illustrere for dere hva som kan spares på at pasienter får behandling i Steigen,hvor det

er svært kort vei til behandlingsstedet.

Regnestykket er svært vanskelig å sette opp nøyaktig, men det er helt klart at det er mange penger

spart ved å forebygge og behandle tidlig. I tillegg er det viktig med et godt tvenfaglig samarbeid for

å kartlegge de ulike arbeidsplassene. Noen har faktisk et arbeid som ikke passer for dem, da er det

viktig med tilrettelegging. Hvem har da en bedre kompetanse på dette området enn en

ffsioterapeut?

Vi snakker om flere hundre tusen kroner i en liten kommune som Steigen. Dette høres mye ut, selv

halvparten päkr372.000 høres mye ut.

Det er ikke uten grunn at flere og flere kommuner og bedrifter satser på gode forebyggende

helsetiltak og fl inke fysioterapeuter!

5. Fysioterapi og godt folkehelsearbeid gir lønnsomhet

Jeg vil påstå, uten å være selvisk, at Steigen kommune har rett og slett ikke råd til å være foruten en

fysioterapeut med min kompetanse. I tillegg er fysioterapi lovpålagt fra Staten, og fra Folketrygden

gis det et fastlønnstilskudd päla. 192.540,- pr. år som kan være med på å dekke utgifter kommunen

har til fr sioterapitj enesten.

Nar Steigen kommune vurderer å si opp en stillingen som er helt vital for folkehelsearbeidet, blir

det helt tydelig for meg at politikeme ikke har satt seg tilstrekkelig inn i mitt arbeid i kommunen.

Det kan være lett å bare se utgiftene som blir presentert i budsjettet, og som ikke forteller noe om



hva de frr tilbake i form av;

À Mindre sykefravær- raskere frisk

A Behandling lokalt, mindre reiseutgifter og fravær fra jobb

L Mindre behov for vikarer

A De fleste har råd til behandling

,4. Bedre helse

A Økte skatteinntekter

6.Konklusjon

Fysioterapitjenesten bør heller økes, ikke kuttes i. På det meste var ventelisten oppe i 7-8 maneder. I

sommer ansatte jeg fysioterapeut Silje Aasjord Olsen siden ventelistene var helt uforsvarlig i

forhold til de pasientene som venter på behandling. Silje jobber uten driftstilskudd. Det betyr at

behandlingene hos Silje er dyrere, og de pasientene med god økonomi kan velge å gå utenfor

ventelisten hos meg og få raskere behandling. Likevel er det mange som reagerer på dette siden de

har rett på refusjon fra HELFO. Denne refusjonen ftr de bare hvis de går til Ssioteapeut med

driftstilskudd.

Etter min mening tar ikke kommunen nok ansvar for å bedre folkehelsen til våre innbyggere. Det er

så mange oppgaver og tiltak som blir utsatt og oversett mener jeg. Derfor føles det svært urettferdig

at jeg skal bli den skadelidende. Jeg jobber veldig mye for en bedre folkehelse i kommunen, og jeg

tør å satse på Vi kjemper for å holde ventelisten på et akseptabelt nivå, og med dette synes jeg vi

heller burde bli belønnet, ikke straffet.

Ved en eventuell oppsigelse av driftsavtalen stiller jeg spørsmål vedrørende begrunnelsen. Dårlig

økonomi har vist seg i lignende saker å ikke være et godt nok argument.

Jeg tar med kommentaren Norges fysioterapeuters forbund hadde til ASA 4313(rammeavtale

mellom KS og NFF), som har hatt lignende saker fra flere kommuner i samme situasjon.

<Hva som gír kommunen saklíg grunn til oppsigelse, må vurderes konlcret ì hvert enkelte

tilfelle. NFF mener at svak kommuneøkonomi, ikke er en saklig grunn. Detþreligger noe

rettspralcsís vedrørende dette. I saker vedrørende kommunene Steinkjer fra 05.03.2005 (RG

2005-1519), Osterøy (dom avsagt 03.08.2004) og Bærum (dom avsagt 16.11.2004)frkk

fysíoterapeutene medhold i at svak kommunal økonomi íkke er saklig grunn til oppsìgelse.



De kommunale oppsigelsene í dísse sakene ble derþr underkjent av domstolen.>

Her gielder det å tenke positivt og jobbe godt sammen. Jeg har mange forslag som kan gi bedre

økonomiske utsiker innenfor folkehelsearbeid. Så tenk dere nøye om før dere vedtar endelig

budsjettet. Vi må gSøre det som er til det beste for innbyggerne i Steigen.

Vennlig hilsen

TorgeirNilsen

Fysioterapeut og daglig leder i FysioterapiklinikkenAs

VEDLEGG:

1. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for ffsioterapeuter med kommunal driftsavtale

https ://lovdata.no/dokument/LTl/for slçtft12017-09-0 1 - 1 3 34
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SAMARBEID MED BODØ KOMMUNE OM BARNEVERNTJENESTE

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t711067

Arkiv: F47

Saksnr.:
6t/t7

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
14.11.2017

Forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram utkast til samarbeidsavtale med Bodø kommune
etter vertskommunemodellen. Avtalen skal legges fram for kommunestyret for endelig
godkjenning.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Steigen kommune henvendte seg i februar 2017 til Bodø kommune med forespørsel om å
utrede mulighetene for å etablere et samarbeid, eventuelt felles barneverntjeneste for de to
kommunene. Bodø kommune ga positiv tilbakemelding, men opplyste at de fram til
sommeren ville prioritere å fa på plass utfordringer knyftet til eget barnevern. De opplyste
videre at Bystyret har bestemt at slike samarbeid skal etableres som vertskommunesamarbeid,
der kommunene dekker egne utgifter. De har også presisert at vertskommunesamarbeid
normalt ikke innebærer at Bodø kommune overtar bemanningen i nabokommunen.

Dagens situasjon
er at Steigen kommune har fire årsverk innenfor barnevernet. Alle fire stillingene er besatt,
med kvalifisert personale. To stillinger finansieres gjennom skjønnsmidler fra frlkesmannen.
Det er arbeidet systematisk over de seinere årene med å ta unna etterslep, og graden av
fristoverskridelser er betydelig redusert, selv om vi fortsatt har enkelte fristbrudd.

Rådmannen har nå innledet en dialog med Bodø kommune om samarbeid. I arbeidsprosessen
er det foreløpig lagt til grunn at hele prosessen skal være giennomført og nødvendige politiske
vedtak fattet slik at Bodø kommune kan overta ansvaret for tjenesten seinest pr. 1. juli 2018.

Vurdering:
Det vurderes som lite sannsynlig at Steigen kommune vil oppnå økonomisk besparelse
giennom en slik samarbeidsavtale med Bodø kommune. På sikt kan det være aktuelt, for
eksempel fordi reisekostnader ved oppfølging av fosterhjem kan samordnes og reduseres, og
fordi behovet for ekstem juridisk bistand trolig kan løses gjennom egne ansatte. Steigen
kommune vil fortsatt måtte bære utgiftene kn¡tet til bamevernstjenester til Steigens
befolkning. Dette gjelder både utgifter til administrasjon og til tiltak i og utenfor den enkelte
familie. Det rådmannen ser som det viktigste insitamentet for å søke samarbeid med Bodø
kommune, er å oppnå en mer robust barnevemtjeneste, som ikke er så sårbar i forhold til
vakanser eller store svingninger i oppgaver.
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