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Interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Saltdal, Fauske og 
Sørfold kommuner  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/01782-5 29.11.06 056/06 

2 KOMMUNESTYRET 06/01782-5   

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
 

1. Interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Saltdal, Fauske og Sørfold – fordeler og 
ulemper. 

2. Invitasjon fra Sørfold kommune til Saltdal om deltakelse i legevaktsamarbeid 
3. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS 
4. Levekårsutvalgssak 48/06 

 

Sakens bakgrunn: 
Legevakt er en kommunal deltjeneste under Lov av 19. november 1982 nr. 66: Lov om 
helsetjenesten i kommunene § 1.3. 

Legevakt er i dag organisert slik at leger tilsatt i Saltdal kommune har rett og plikt til å inngå i 
vaktturnus slik at lege er tilgjengelig til enhver tid, også utenom vanlig kontortid. 

Dette medfører en betydelig arbeidsbelastning på den enkelte lege. Omgjort til aktiv tjeneste utgjør 
legevakttjeneste årlig 456 overtidstimer eller 12 fulle arbeidsuker, når det er 5 leger som inngår i 
vaktturnus. Denne overtiden har legene ikke mulighet til å avspasere. Vaktbelastningen øker når 
færre leger inngår i vaktturnus. Dette kan skje når leger oppnår alder på over 60 år, dersom vi ikke 
får tildelt turnuslege(r), ved sykmeldinger eller dersom faste stillinger av andre grunner forblir 
ubesatte. I dagens situasjon er legevakttjenesten svært sårbar.  

Den store vaktbelastningen er en negativ faktor med tanke på rekruttering og stabilisering av leger 
til både legevakt og fastlegestillinger.  

Vold og trusler om vold utgjør også hos oss et økende problem. Vi kan regne med at leger i 
økende grad vil kvie seg for å påta seg vakter der man må møte ustabile pasienter helt aleine.  

Fauske og Sørfold kommuner har i 20 år hatt interkommunalt legevaktsamarbeid. De to 
kommunene utreder nå i samarbeid med Nordlandssykehuset, Akuttseksjonen, et pilotprosjekt for 
ny legevaktsentral på Fauske hvor man vil samlokalisere legevakt, ambulansetjeneste samt brann- 
og redningstjeneste. Man planlegger å etablere en slik felles legevaktsentral i regi av et nystartet 
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 interkommunalt selskap, Indre Salten Legevakt IKS, fra sommeren 2007. En slik samlokalisering 
vil også muliggjøre ambulering av spesialisthelsetjenester fra Bodø på dagtid. 

Sørfold kommune v/helsesjef Jarand Gjestland har i et notat 23.08.06 til kommunelege I Magne 
Franing invitert Saltdal kommune til å slutte seg til det interkommunale legevaktsamarbeidet.  

På oppdrag fra kommunelege I, Magne Franing, har man forsøkt å utrede fordeler og ulemper ved 
et slikt interkommunalt legevaktsamarbeid kontra dagens ordning.  

I hht. Levekårsutvalgssak 48/06 har det  også vært satt ned en komité bestående av Omar Aardal 
(Krf.), Stig Morten Sletteng (FRP) og kommunelege Kjell Gunnar Skodvin som har gått gjennom 
saken.  

Saken har også vært lagt fra for ledelsen i Pleie- og omsorgsavdelingen og ved Saltdal sykehjem. 
Man har derfra ikke faglige innvendinger mot at det arbeides for et interkommunalt 
legevaktsamarbeid. 

Etter behandlingen i Levekårsutvalget og før behandlingen i kommunestyret vil man sørge for at 
fagorganisasjonene og andre interesserte og berørte vil få anledning til å uttale seg. Det vil også 
kunne avholdes informasjonsmøter.  

Vurdering: 
En reduksjon i vaktbelastning for fastlegene vil kunne bidra positivt for å rekruttere og stabilisere 
fastleger må være et prioritert tiltak som i sin tur bidra til å sikre innbyggerne i Saltdal en sikker og 
stabil legevakttjeneste. En samlokalisert legevaktsentral vil bidra til økt sikkerhet og trygghet for 
legene.  

Både Statens Helsetilsyn og Den norske Legeforening peker på at interkommunalt 
legevaktsamarbeid er et viktig bidrag for å kvalitetssikre denne tjenesten, der det ligger til rette for 
slikt samarbeid. 

Det anbefales at Saltdal kommune inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid med Fauske og 
Sørfold kommuner m.v.f. 1. september 2007. 

Saltdal kommune deltar aktivt i utviklingen og organsieringen av legevakttjenesten gjennom 
fortsatt utredning av prosjektet Indre Salten Legevakt IKS. Samtidig må det holdes åpent for 
alternative måter å organisere en interkommunal legevakttjeneste på.  
 
 

Innstilling: 
Saltdal kommune slutter seg til interkommunalt legevaktsamarbeid med Fauske og Sørfold 
kommuner m.v.f. 1. september 2007. 
 
Saltdal kommune deltar aktivt i utviklingen av organisasjonsformen til interkommunal 
legevakttjeneste for Saltdal, Fauske og Sørfold kommuner. 
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ORIENTERING OM ANSETTELSE AV 
DRIFTSOPERATØR/FAGARBEIDER VED BYGG OG 
TEKNISK DRIFT.  
 

SAKSGANG: 

R.f. Utvalg Arkivsaksnr. Møtedato Utvalgssak 
1 LEVEKÅRSUTVALG 06/02191-1 29.11.06 057/06 

 
Sign: 
 

Utskrift sendt til: 
 

 
Foreliggende dokumenter: 
- Utlysning utsendes ikke. 
- Søkerliste utsendes ikke. 
 

Sakens bakgrunn: 
Karl Ørnøy gikk 01.12.06 av med pensjon og en har i denne anledning valgt å erstatte hans 
stillingshjemmel med konkret vinkling mot vann og avløp. 
Dette er krav vi har i forbindelse med drift av vann og avløpsanlegg og hjemles i forskrifter, 
HMS system og beredskapsplanlegging. 
 

Vurdering: 
Stillingen inngikk tidligere med ca. 50 %  til park og vegvedlikehold da særlig 
vintervedlikehold, ansvar for ettersyn og  service  for Wille 745.  
Ørnøy hadde i tillegg ansvar for kommunens vannmålere i forhold til avlesninger, 
plomberinger, demontering for innsending til kontroll/rep. etc. 
 
De øvrige ca.50 % av stillingen ble benyttet til vedlikehold og rehabilitering av gate og 
veglys. Dette er et område hvor vi kompetansemessig ikke innehar nødvendige 
godkjenninger for å drive og har derfor valgt å nedtone denne virksomheten og i større grad 
kjøpe fra autorisert installatør.  
 
Det kan i denne sammenheng nevnes at vi har flere halvferdige gate og veglysanlegg som må 
videreføres så snart  det er økonomisk mulig, men som foreløpig er lagt på is. 
Vi kan ennå drive pærebytte dersom tiden tillater dette og fortsatt være innenfor fastsatt 
lovverk. 
 
Av søkere til den utlyste stilling var det kun Terje Kristoffersen  som hadde de nødvendige 
kvalifikasjoner som driftsoperatør for vann og avløp, samt nødvendige førerkort for tyngre 
maskiner og kjøretøy. 
Kristoffersen er ansatt og vil tiltre stillingen 04.12.06 med arbeidsoppgaver i hht 
utlysningstekst. 
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Han vil da bli innlemmet i vann og avløpstjenesten med ca. 50 % stilling og følge 
stillingsinstruks for driftsoperatør.  
Den øvrige del av stillingen skal inngå i vanlig kommunalteknisk arbeid med hovedansvar 
for redskapsbærer. 
Kristoffersen vil her bli tildelt de samme brøyteroder som Ørnøy, dvs. gangvegsystem mot 
alle skolene, rydding/ishøvling ved helsesenter osv.  
 
Slik vi i dag vurderer de fremtidige krav til drift av vann og avløpstjenesten vil stadig nye 
krav til driftsrutiner, kontrollvirksomhet, overvåking, og utbedringstiltak komme sterkere og 
sterkere inn. Dette betyr at vedlikeholdsstyrken inne dette fagområdet stadig må tilpasses 
driften noe vi i dag også gjør ved sambruk av det øvrige personale. 
 
Det kan her nevnes implementering av nytt Eu-direktiv for vann og avløpshåndtering som er 
vedtatt innført men ikke iverksatt i praksis. 
Det er i det siste også satt sterkt fokus på rene og skittne soner innen drift av vann og avløp 
noe som også vil bety både ombygginger av anlegg og driftsrutiner ved bruk av kjøretøy, 
arbeidsklær, verktøy etc. 
 
Saltdal kommune er i ferd med å inngå forhandlinger om overtakelse av Storalm og Nordnes 
vannverk som i dag forsyner i overkant av hundre abonnenter,  pluss en servicebedrift midt i 
forsyningsområdet. 
En slik overtakelse innehar klare driftskrav som igjen betyr økt tilsyn for at driften kan 
godkjennes. 
 
Kommunens overordnede tilsynsmyndighet for drift av vann og avløpsanlegg er Mattilsynet. 
Arbeidstilsynet fører tilsyn med anleggenes tekniske tilstand og Saltdal kommune har pr. 
dato tre pålegg som ikke er lukket etter siste kontroll 06.06.06. 
I tillegg har Salten revisjon varslet forvaltningsrevisjon av:  beregning av avgift, 
etterkalkulering reelle kostnader innen VAR- området - og behandling av overskudd. 
 
 
Ønsker med denne lille orienteringen å gi et lite innblikk i hvorfor vi har valgt å vinkle den 
siste ansettelse mot vann og avløp for  å ivareta de krav og som er en del av vår hverdag. 
Vi vil i tiden som kommer se an om denne kombinasjonsstillingen fungerer i praksis eller om 
den må gjøres om til hel stilling som driftsoperatør.  
En omgjøring vil bety ny utlysning av stilling, bortsetting av tjenester i forhold til sommer og 
vintervedlikehold av veger og plasser, event. nedlegging av tiltak. 
 

Innstilling: 
Ingen. 
 
 
 
 


