Til ordførarane og rådmennene i kommunane:
Fyresdal, Kviteseid, Nissedal,
Seljord, Tokke og Vinje.
13. oktober 2015

Innkalling til rådsmøte

Stad:
Quality Straand Hotel, Vrådal
Dato:
Tysdag 20. oktober 2015
Kl. slett: 09.00

Vi er no inne i ein månad der kommunestyra vert konstituert for komande 4 år. I Fyresdal er dette alt
gjennomført, medan det for andre av kommunane skjer i veka før rådsmøtet.
Vi nyttar dermed høvet til å ynskje "nye" og "gamle" ordførarar hjarteleg velkomne til rådsmøtet 20. oktober.
Vest-Telemarkrådet skal mellom anna handsame forslag til budsjett 2016, forslag til arbeidsprogram 2016 - 2017
og forslag til møtekalender 2016. Det ligg også føre forslag til budsjettjusteringar for inneverande år.
I samband med politireformen ligg det føre eit høyringsnotat med forslag til administrasjonsstader for dei nye
politidistrikta. For Telemark, som inngår i det nye "Sør-Øst" politidistrikt, inneber forslaget at
administrasjonsstaden blir Drammen. Høyringsfristen er sett til 17. november.
Rådet vil også drøfte forslag til sakliste for det komande møtet i Vest-Telemarktinget 1. desember.
Vi ynskjer vel møtt i Vrådal 20. oktober og minner om etterfylgjande møte i representantskapet (ordførarane) i
Vest-Telemark PPT !

Venleg helsing
Vest-Telemarkrådet
Jon Svartdal (sign)
Regionordførar

Mobil: 415 52 775

Kjell Gunnar Heggenes
Regionrådsleiar

E-post: kgh@vest-telemark.no
Web: www.vest-telemark.no

Bank:
2660.65.03724
Adresse: Kviteseidgata 18
3850 KVITESEID

Vest-Telemarkrådet

Møte 20. oktober 2015

Sakliste til rådsmøtet 20. oktober 2015
Sak 31/2015 Referat frå rådsmøte 24. august 2015
Sak 32/2015 Økonomisk status for arbeidet med kommunereformen
Sak 33/2015 Justert budsjett 2015
Sak 34/2015 Forslag til budsjett 2016
Sak 35/2015 Forslag til arbeidsprogram 2016 - 2017
Sak 36/2015 Forslag til møtekalender 2016
Sak 37/2015 Forslag til sakliste til møtet i Tinget 1. desember
Sak 38/2015 Høyring - forslag til administrasjonsstad i dei nye
politidistrikta
Sak 39/2015 Drøftingssaker
- Mogleg møte med stortingsbenken i Oslo
- Representant til TUF og konsesjonskraftstyret
- Avlysing av rådsmøtet 24. november
Sak 40/2015 Ymse

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 24. august 2015.
Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Hilde Alice Vågslid, Arne Vinje, Øyvind Tveit, Torstein
Tveito, Erik Skjervagen, Kari Gro Espeland, Brit Houge, Jan Myrekrok, Øystein Tveit, Ketil
Kiland, Ole Dalen og Kjell Gunnar Heggenes.
I tillegg møtte Therese Surdal Lahus og Lill Susan Rognli Vale.
Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.
Sak 25/2015 Referat frå rådsmøte 26. mai 2015.
Vedtak: Referat frå rådsmøte 26. mai 2015 vart samrøystes godkjent.
Sak 26/2015 Strategiplan for idrett og friluftsliv 2016 - 2019.
Fylkesidrettskonsulent Therese Surdal Lahus orienterer.
Therese Surdal Lahus orienterte nærare om planprosessen i samband med rulleringa av
strategiplanen for idrett og friluftsliv. Kommunane er invitert til å delta i prosessen, og har fått
presentert aktuelle spørsmål/problemstillingar. Fylkeskommunen vil sende ut høyringsutkast før jul
med uttalefrist 18. februar 2016, og ser gjerne at moglege innspel vert formidla tidlegare.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.
Sak 27/2015 Mogleg nedlegging av skogsleiren i Kleivgrend. Forslag til uttale.
I samband med at saken var oppe til drøfting i møtet med Telemarksbenken 26. mai, kom det fram
ynskje om å sende brev med meir presis informasjon til Stortinget. Ein ynskjer mellom anna å få
fram at avdelingen held god fagleg standard samstundes som driftskostnadene er svært gunstige.
Vidare vil ein peike på at leiren ein viktig ressurs for lokalsamfunnet, og at ein ikkje har
rekutteringsproblem slik det er framstilt i sakspapira til Stortinget. Det låg føre utkast til brev til
Stortinget.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte utkastet til brev til Stortinget med dei
rettingane som kom fram i møtet. Korrigert utkast sendast ordførarane til godkjenning.

Sak 28/2015 Formelt vedtak om å oppheve "postgarantien".
I tidlegare rådsmøte har Vest-Telemarkrådet stilt garanti for inntil kr. 200 000,- i samband med sak
mellom Harald Omnes og Staten/Posten gjeldade postframføring. Etter at saken har vore oppe både
i Tingretten og lagmannsretten, der Omnes har vunne fram i begge rettsinstansane, låg det føre
forslag om å oppheve garantien.
Vedtak:
Vest-Telemarkrådet viser til sitt vedtak av 21. mai 2013 om å stille økonomisk garanti med inntil kr.
200 000,- i samband med rettssak mellom Harald Omnes og Staten/Posten.
På bakgrunn av at Omnes har vunne fram både i Tingrett og Lagmannsrett, og at det ligg føre
rettskraftig dom i saken, vert den gjevne garantien på kr. 200 000, - oppheva.
Samrøystes vedtak.
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Sak 29/2015 Vidareføring av VandreTelemark.
Prosjektleiar Lill Susan Rognli Vale orienterte nærare om saken. I møte 26. mai 2015 handsama
Vest-Telemarkrådet "Sak 21/2015 Vidareføring av VandreTelemark som friluftsråd" , der det vart
gjort fylgjande vedtak:
"Vest-Telemarkrådet tek rapporten til vitande, og ber adm utarbeide forslag til vidare driftsmodell
for VandreTelemark".
For å oppretthalde naudsynt aktivitet i ein periode på inntil 2 år, låg det føre forslag om at kvar av
dei 8 deltakande kommunane løyver kr 45 000,- pr år. Dette utgjer omlag eit kvart årsverk, og sikrar
ei grunnleggjande drift desse 2 åra.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet oppmodar kvar enkelt kommune om å løyve kr. 45 000,- pr. år i
perioden 2016 - 2017 til vidareføring av VandreTelemark.
Samrøystes vedtak.
Sak 30/2015 Orienteringssaker/ymse.
Byregionprogrammet.
Ole Dalen orienterte nærare om saken. Vest-Telemarkrådet er tildelt 2 680 000 kroner frå
Byregionprogrammet til å utvikle samspelet mellom kommunane, næringslivet og næringshagane i
regionen. Formell søkjar på vegne av regionen er Tokke kommune v/plan- og næringssjef Gunhild
Austjord.
Ole Dalen er prosjektleiar, og det er nedsett ei prosjektgruppe beståande av næringssjefane i dei
6 kommunane saman med representantar frå Vest-Telemark Næringshage, Vest-Telemark
Næringsforum, Vest-Telemark Næringsutvikling og Vest-Telemarkrådet.
Prosjektet skal gå over 3 år.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.
Samarbeidskommune - bygging og drift av fengsel. (OPS).
Kari Gro Espeland orienterte kort om ein førspurnad frå ei investorgruppe (Norda Partners AS) om
mogleg bygging og drift av fengsel. Investorgruppa ser for seg at dette kan skje som eit
offentleg/privat samarbeid (OPS), og er i denne omgangen ute etter eigna areal/bygningar til
føremålet. Førespurnaden er sendt til ei rekkje kommunar, mellom anna til Tokke kommune.
Hilde Alice Vågslid signaliserte ynskje om å drøfte saken i eigen kommune før mogleg vidare
handsaming i Vest-Telemarkrådet, og fekk tilslutning til dette frå dei andre kommunane.
Høgfjellskonferansen på Storefjell 26. - 27. oktober.
Regionrådsleiar oppfordra til god deltaking desse dagane, ikkje minst ut frå at val av
hovudkorridor/hovudkorridorar no nærmar seg ei avgjerd.
Mogleg kurs "Førstehjelp ved selvmordsfare" 3. - 4. november.
Regionrådsleiar orienterte kort om eit spørsmål frå prostidiakon Eilev Erikstein om å arrangere
kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare".
Kurset går i regi av VIVAT som er eit landsdekkande undervisningsprogram, og dette inngår i den
statlege arbeidsplanen "Tiltak mot selvmord".
Det var semje om å sende saken vidare til rådmennene og leiarane i Barnevernsamarbeidet og PPT.

Referent: Kjell Gunnar Heggenes

Vest-Telemarkrådet

Rådsmøte 20. oktober 2015

Sak 32/2015 Økonomisk status for arbeidet med kommunereformen.
Bakgrunn.
Saken omkring kommunereform var oppe til handsaming i Vest-Telemarkrådet fyrste gong
18. mars 2014.
I rådsmøte 2. september 2014 vedtok Vest-Telemarkrådet å gjennomføre eit forstudie der ein
mellom anna skulle vurdere fordelar og ulemper ved ei mogleg samanslåing.
Hans Kristian Lehmann vart engasjert som prosjektleiar i dette arbeidet.
Forstudiet rådde til å gjennomføre eit forprosjekt for å greie ut fylgjande 2 alternativ:
- Samanslåing til ein kommune i Vest-Telemark
- Oppretthalde alle kommunane med ei forplikting om meir interkommunalt samarbeid
Etter	
  handsaming	
  i	
  kommunane	
  vart	
  det	
  politisk	
  grunnlag	
  for	
  å	
  gjennomføre	
  eit	
  forprosjekt	
  med	
  
tanke	
  på	
  å	
  greie	
  ut	
  fylgjande	
  alternativ:	
  
-‐	
  Vidareføring	
  av	
  dagen	
  kommunestruktur	
  med	
  ei	
  forplikting	
  om	
  meir	
  interkommunalt	
  samarbeid.	
  
-‐	
  Mogleg	
  samanslåing	
  av	
  Seljord,	
  Kviteseid	
  og	
  Nissedal	
  
-‐	
  Mogleg	
  samanslåing	
  av	
  Tokke	
  og	
  Fyresdal	
  
-‐	
  Mogleg	
  samanslåing	
  av	
  Tokke	
  og	
  Vinje	
  
Forprosjektet	
  er	
  no	
  under	
  gjennomføring	
  og	
  det	
  er	
  administrasjonen	
  i	
  Vest-‐Telemarkrådet	
  som	
  
leier	
  prosjektet.	
  
Telemarksforsking	
  utarbeider	
  faktagrunnlag,	
  analyser	
  og	
  vurderingar	
  knytt	
  til	
  dei	
  ulike	
  
alternativa,	
  og	
  endeleg	
  rapport	
  skal	
  ligge	
  føre	
  tidleg	
  på	
  nyåret.	
  
Dei	
  vedlagte	
  dokumenta	
  gjer	
  nærare	
  greie	
  for	
  den	
  økonomiske	
  stoda	
  i	
  arbeidet	
  med	
  
kommunereformen,	
  og	
  viser	
  eit	
  anslag	
  over	
  gjenståande	
  kostnader.	
  
Forslag	
  til	
  vedtak:	
  
Vest-‐Telemarkrådet	
  tek	
  orienteringa	
  til	
  vitande.	
  	
  
Forslag	
  til	
  justert	
  budsjett	
  for	
  arbeidet	
  med	
  kommunereformen	
  inngår	
  i	
  sak	
  "33/2015	
  
Budsjettjustering	
  2015".	
  

Kommunestrukturen i Vest-Telemark

ØKONOMISK STATUS FOR ARBEIDET
MED KOMMUNEREFORMEN
Vedlegg til sak i Vest-Telemarkrådet 20. oktober 2015

Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid
Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no, www.vt-radet.no
Org. nr: 975.476.588

Bakgrunn
Saken om kommunereform var oppe til handsaming i Vest-Telemarkrådet fyrste gong 18. mars 2014. Til
møtet i mars låg det mellom anna føre eit formelt vedtak i Kviteseid kommune der Vest-Telemarkrådet
vart bede om å finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 Vest-Telemarkkommunane som ein
framtidig kommune. Det låg føre forslag til mandat for eit forstudie etter PLP-metoden, der ein på eit
overordna nivå skulle avklare fordelar og ulemper ved ei mogleg samanslåing. Dette som grunnlag for eit
mogleg vedtak om å gå vidare til eit forprosjekt. I påvente av rapportar frå hhv.referansegruppa i det
sentralt nedsette ekspertutvalet og frå utgreiingsarbeid i regi av Vinje kommune, vart saken utsett til
rådsmøtet 27. mai.
Til møtet 27. mai låg utgreiinga frå Vinje kommune føre saman med justert forslag til mandat for eit
forstudium. Under handsaminga av saken kom det fram at Fylkesmannen i Telemark saman med KS
skulle arrangere oppstartkonferanse i slutten av august. På denne bakgrunn vart saken utsett til 2.
september, der det vart gjort fylgjande vedtak:
«Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til mandat for forstudiet "Kommunereform
i Vest-Telemark" med fylgjande endringar: I tillegg til prosjektgruppe og arbeidsgruppe opprettar
ein også ei referansegruppe beståande av representantantar frå dei tilsette. Gruppa skal bestå av
1 Hovudtillitsvalt og 1 hovudverneombod frå kvar av kommunane Dei tilsette sine organisasjonar
vel kven som skal delta.
Når det gjeld prosjektgruppa skal både ordførarane og rådmennene inngå i denne.
Forstudiet skal ligge føre til rådsmøtet 25. november, og deretter handsamast i kvart enkelt
kommunestyre for å avgjere om ein skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje.»
Forstudierapporten vart handsama i rådsmøte 25. november, der det vart gjort slikt vedtak:
«Vest-Telemarkrådet har drøfta dokumentet "Kommunereforma - Forstudie for kommunane i VestTelemark". Dokumentet blir lagt fram for Vest-Telemarktinget 2. desember, og sendt over til
kommunane i Vest-Telemark for vedtak om eventuell deltaking i eit forprosjekt slik det går fram av
kapittel 11 i forstudiet.»
I tråd med vedtaket fekk Vest-Telemarktinget nærare orientering om saken i sitt møte 2. desember der
saken vart teke til vitande. I samarbeid med rådmennene vart det deretter utarbeidd saksframlegg for
handsaming i dei 6 kommunestyra. I saksframlegga vart det lagt til grunn at forprosjektet skulle omfatte
2 alternativ:
•

Ein kommune i Vest-Telemark

•

Oppretthalde alle kommunane, med ei forplikting om meir interkommunalt samarbeid

Fylgjande vart lagt til grunn:
Atterhald: Dersom færre enn seks kommunar vel å delta i forprosjektet, skal saka attende til ny
handsaming i kommunestyra.
Forprosjektet skal sjå på sterke og svake sider ved dagens kommunestruktur og vurdere dei to
alternativa i høve til den framtidige utviklinga i regionen med tanke på å utvikle eit godt tenestetilbod,
syte for god rekruttering av fagfolk, gjera regionen meir attraktiv og bli ein meir slagkraftig region i
Telemark og landet som heilskap.
Forprosjektet skal synleggjera fordelar og ulemper for den einskilde kommune og danne grunnlag for
mogleg deltaking i eit hovudprosjekt.
Alternative utgreiingar: Dette forprosjektet er ikkje til hinder for at den einskilde kommune kan vere med
i andre forprosjekt saman med andre kommunar.
Andre alternativ innanfor regionen kan inngå i forprosjektet med finansiering gjennom VestTelemarkrådet. Dersom kommunane ynskjer andre alternativ utafor Vest-Telemarkregionen, er det
sjølvsagt i orden, men finansierast ikkje av fellesmidlar gjennom Vest-Telemarkrådet.
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Organisering:
Forprosjektet skal ha ei styringsgruppe beståande av ordførarane og rådmennene i dei seks kommunane,
saman med ein hovudtillitsvald og eitt hovudverneombod. Styringsgruppa skal fylgje arbeidet i
arbeidsgruppene, avklare prinsipielle spørsmål og ha ansvar for å utarbeide og sette i verk ein plan for å
informere og få innspel frå innbyggjarane og dei tilsette. Møte i styringsgruppa kan kombinerast med
møte i Vest-Telemarkrådet. Styringsgruppa vel ein rådmann til å være prosjektansvarleg (PA).
Det vart vedteke å gjennomføre felles arbeid med forprosjekt knytt til kommunereformen i Vest-Telemark
med fyljgjande organisering:
Prosjektstart: april 2015
Prosjektslutt: mai 2016
PE: Kommunane i Vest-Telemark
PA: Øysten Tveit, Rådmann i Kviteseid kommune
PL: Kjell Gunnar Heggenes, adm. VTR
Styringsgruppe: Ordførarane, rådmennene, ein hovudtillitsvald og eitt hovudverneombod (14 totalt)

Økonomisk status per 30. september 2015
Meirforbruk per 30.09.2015 i høve til budsjett: 91.072,- kr

Opphaveleg budsjett
Forstudien i Vest-Telemark hadde sett av 400.000,- til arbeidet. I forstudien vart det skissert at eksterne
kostnadar for gjennomføring av forprosjekt ville komme på 350.000,- kr som var sett opp i busjettet
2015.

Rammeavtale for ekstern bistand i forprosjektet
Rammene og omfanget for gjennomføring av prosjektet har lenge vore i endring, og det har derfor ikkje
vore noko sikkert estimat for dei økonomiske kostnadane. Det vart gjennomført anbod for å sikre god
fagleg rettleiing i arbeidet, og kontrakta har ei ramme på 1.000.000,-. Avtalepart er Telemarksforsking
som gjev råd og fyljgjer forhandlingsutval og arbeidsgrupper samt gjennomfører spørjeundersøkingar og
skriv rapportar. Oppdraget vert styrt av administrasjonen i Vest-Telemarkrådet, og bestillingane til
Telemarksforsking vert til einkvar tid tilpassa det pågåande arbeid og behovet for ekstern bistand.

Innternt arbeid i kommunane og administrativ prosjektleiing
Administrativt arbeid i Vest-Telemarkrådet innebær rolla som koorinator og prosjektleiiar som syter for
gjennomføring av vedteken plan i tett samarbeid med PA. Så langt har dette ført til rundt 350
arbeidstimar i forprosjektet for administrasjonen i Vest-Telemarkrådet. Dette saman med timane til
administrasjon og politikarar i kommunane som deltek aktivt i arbeidet er ikkje tatt med i
kostnadsbiletet når ein sett økonomisk status i prosjektet.

Opphaveleg budsjett
Forstudien i Vest-Telemark hadde sett av 400.000,- til arbeidet. I forstudien vart det skissert at eksterne
kostnadar for gjennomføring av forprosjekt ville komme på 350.000,- kr som var sett opp i busjettet
2015.

Gjenståande arbeid som krev ekstern bistand:
•

Deltaking på fellesmøte i forhandlingsutvala (2. november)

•

Deltaking på avsluttande møte i dei inerkommunale arbeidsgruppene (4. desember 2015)

•

Gjennomføre spørjeundersøking til politikarar, tillitsvalde og administrativ leiing i kommunane

•

Utforme rapport for «scenario 2» - meir forpliktande interkommunalt samarbeid.
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Justert budsjett
Justert budsjett for 2015 knytt til kommunereforma vert foreslege auka frå 350.000 til 600.000 med
inndekning frå det generelle disposisonsfondet. Budsjettjusteringa handsamast i eige sak i VestTelemarkrådet 20. oktober 2015.
Forslaget til budsjettjustering inngår i sak 33/2015 - Budsjettjustering 2015.

Rekneskap per 30. september 2015

Post

Beløp

Budsjett - 2015

Matvarer

26 415

Post, banktjenester, telefon

13 308

Annonse, reklame, informasjon

41 273

Inventar og utstyr

Justert budsjett
2015

878

Konsulenttjenester

115 337

Fra andre (private)

359 878

Meirverdiavgift høg sats

153 955

Til andre (private)

3 803

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

199

Meirverdiavgift høg sats

−153 955

Bruk av bundne fond (mindreforbruk frå forstudie 2014)

−120 018

SUM

441 072
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Sak 33/2015 Justert budsjett 2015.
Bakgrunn:

Budsjettet til Vest-Telemarkrådet er basert på kostnader knytt til drift av faste administrative
oppgåver, gjennomføring av fellesprosjekt finansiert av Fylkesmannen, driftskostnader for
fellestenesta Etablererkontoret, og tilskot til mellom anna Vest-Telemarkkonferansen og
yrkesmessa på Dalen.
Driftsbudsjett har ei delt finansiering mellom kommunane i Vest-Telemark og Telemark
Utviklingsfond (TUF), der kvar part finansierer 50%. Finansieringa er fastsett i avtale mellom
partane etter at Fellesfondet i Vest-Telemark gjekk inn som ein fast del i TUF. Dei øvrige
kostnadene er knytt til prosjekt med tilhørande finansiering. Fylkesmannen i Telemark har sett
av 1.710.000 i skjønnsmidler til prosjektarbeid i Vest-Telemark i 2015.
Driftsbudsjettet aukast årleg i tråd med TUF sine justeringar, og i år er beløpet på
kr. 4.272 000,- . Totalt budsjett for VTR er kr. 8.177 000,- medrekna disponering av
skjønnsmidlar frå Fylkesmannen og planlagte prosjekt med ekstern finansiering i 2015.
Etter tre års erfaring med reknskapsføring etter kommunelovens prinsipp, har VestTelemarkrådet etablerte rutiner for rekneskap og budsjett med budsjettjusteringar.
Vest-Telemarkrådet har i samarbeid med rekneskapskontor og revisor utarbeidd
”Årshjul for økonomirutiner i Vest-Telemarkrådet” som sikrar at dei naudsynte økonomiske
rutinene vert gjennomført.
Det er planlagt auka aktivitet i form av konkrete prosjekt som kjem i tillegg til dei
administrative oppgåvene i Vest-Telemarkrådet. Det planlagte prosjektet knytt til
”Byregionprogrammet” til KMD fekk noko redusert finansiering, og gjennomføringa vil
komme litt seinare enn fyrst planlagt. Ein vil også disponere prosjektmidlar til kjøp av
eksterne tenester framfor frikjøp av kommunalt tilsette i prosjektet.
Prosjektet knytt til fornying og innføring av felles nettressurs i kommunane vil også få lågare
kostnadsnivå enn planlagt, og gjenståande aktivitet er tenkt gjennomført i 2016.
Forslaget til justert budsjett omfattar også inndekning av forprosjektet med kommunereforma
i Vest-Telemark.

Forslag til vedtak:
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til justert budsjett for 2015.

Justert budsjett 2015
Vedlegg til sak i Vest-Telemarkrådet 20. oktober 2015

Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid
Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no, www.vt-radet.no
Org. nr: 975.476.588

Justert budsjett 2015 for Vest-Telemarkrådet
Opphaveleg budsjett
Budsjettet til Vest-Telemarkrådet er basert på kostnadar knytt til drift av faste administrative oppgåver,
gjennomføring av fellesprosjekt finansiert av Fylkesmannen, driftskostnader for fellestenesta
Etablererkontoret, og tilskot til mellom anna Vest-Telemarkkonferansen og yrkesmessa på Dalen.
Driftsbudsjett har ei delt finansiering mellom kommunane i Vest-Telemark og Telemark Utviklingsfond
(TUF), der kvar part finansierer 50%. Finansieringa er fastsett i avtale mellom partane etter at
Fellesfondet i Vest-Telemark gjekk inn som ein fast del i TUF. Dei øvrige kostnadane er knytt til prosjekt
med tilhørande finansiering. Fylkesmannen i Telemark har sett av 1.710.000 i skjønnsmidler til
prosjektarbeid i Vest-Telemark i 2015.
Driftsbudsjettet aukast årleg i tråd med TUF sine justeringar, og i år er beløpet på 4.272’. Totalt var
budsjettet til VTR 8.177’ medrekna disponering av Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen og planlagte prosjekt
med ekstern finansiering i 2015.

Rutinar for justering av budsjett i Vest-Telemarkrådet
Etter tri års erfaring med reknskapsføring etter kommunelovas prinsipp, har Vest-Telemarkrådet etablerte
rutinar for rekneskap og budsjett med budsjettjusteringar. Vest-Telemarkrådet har i samarbeid med
rekneskapskontoret og revisor utarbeid ”Årshjul for økonomirutinar i Vest-Telemarkrådet” som sikrer at
dei naudsynte økonomiske rutinene vert gjennomført. Handsaming av justert budsjett for 2015 er
planlagt handsama i Vest-Telemaråddet 20.10.2015.

Samandrag av justert budsjett
Det er planlagt ei auka aktivitet knytt til konkrete prosjekt som kjem i tillegg til dei administrative
oppgåvene i drifta av Vest-Telemarkrådet. Det planlagte prosjekt knytt til ”Byregionprogrammet” til KMD
fekk noko redusert finansiering, og gjennomføringa vil komme noko seinare enn fyrst planlagt. Ein vil
også disponere prosjektmidlane til kjøp av eksterne tenester framfor frikjøp av kommunalt tilsette i
prosjektet. Prosjektet knytt til fornying og innføring av felles nettressurs i kommunane vil også få lågare
kostnadsnivå enn planlagt, og gjenståande aktivitet er tenkt ferdigstilt i 2016.
Justert budsjettet syter også for inndekning av budsjett knytt til forprosjektet med kommunereforma i
Vest-Telemark.

Handsaming
Forslag til justert budsjett handsamast i Vest-Telemarkrådet 20.110.2015.
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Spesifisert budsjett 2015
Busjettet gjenspeiler planlagt aktivitet for Vest-Telemarkrådet i 2015.

Justert budsjett - VTR 2015
Konto nr.:

Konto (T)

2014

2015

Justert
2015

1010

Fast lønn

1	
  895

1	
  990

1860

1050

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

0

25

40

1080

Godgjersle folkevalgte

35

35

35

1090

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordning

253

266

245

1099

Arbeidsgiveravgift

240

252

235

1100

Kontormateriell

95

100

20

1115

Matvarer

204

214

207

1120

Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester

70

74

20

1130

Post, banktjenester, telefon

57

60

60

1140

Annonse, reklame, informasjon

161

169

65

1150

Opplæring, kurs

205

215

20

1160

Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign

39

41

75

1165

Andre oppgavepliktige godtgjørelser

19

20

0

1170

Transportutgifter og drift av egne transportmidler

17

18

10

1185

Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring

6

6

6

1190

Leie av lokaler og grunn

64

86

105

1195

Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende (tilskuddsportalen)

150

150

420

1200

Inventar og utstyr

150

50

50

1240

Serviceavtaler og reperasjoner

12

34

0

1270

Konsulenttjenester

147

0

0

1330

Fra fylkeskommuner

100

200

100

1370

Fra andre (private)

498

2754

2521

1375

Kjøp fra IKS

0

0

57

1430

Til fylkeskommuner

0

250

1450

Til kommuner

1	
  000

1350

100

1470

Til andre (private)

700

0

150

1500

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

0

0

0

1620

Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. ute

0

0

0

1700

Fra staten

−1710

−2710

−2605

1730

Fra fylkeskommuner

−2093

−2135

−2135

1750

Fra kommuner

−2093

−2135

−2135

1770

Fra andre (refusjon fra andre)

−100

0

1830

Fra fylkeskommuner

−525

−872

0

1850

Fra kommuner

−19

−19

−19

1900

Renteinntekter

−21

−21

−300

0

−270

Refusjon, sykepenger
Fra bundene fond

−1350

−116

−116

Til bundene fond

0

0

929

Sum

−1695

0

0
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Arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet
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Avsette fond 2015
Oversikt på generellt disposisjonsfond og bundene fond i Vest-Telemarkrådet 2015.

Avsatt fond - Vest-Telemarkrådet 2015
Beskrivelse

Budsje0ert	
  
2015

Endring

Justert	
  budsje0	
  
2015

Generellt	
  disposisjonsfond

873	
  225

765	
  925

1	
  639	
  150

Fondsmidlar,	
  fellesfondet

9	
  250	
  000

−6	
  000	
  000

3	
  250	
  000

312

Tiltak	
  i	
  IKT-‐strategien

1	
  041	
  282

−120	
  000

921	
  282

314

ByR	
  i	
  Vest-‐Telemark

595	
  000

595	
  000

331

Webforum,	
  neKsamarbeid

334	
  000

334	
  000

322

Kommunereforma

139	
  982

139	
  982

−4	
  285	
  093

6	
  879	
  414

P.nr.:

BUNDENE	
  FOND

Totalt	
  avse0	
  fond

11	
  164	
  507

Utbetaling frå grunnfondet
Vest-Telemarktinget fastsette på møtet 28.04.2015 å disponere 6 millionar frå grunnfondsmidlane til
kommunane i regionen. Midlane vart fordelt etter fordelingsnøkkel som går fram av «Revidert
konsesjonskraftbudsjett for år 2010» frå Konsesjonskraftstyret.
Utbetalingane er endelege og utan verknad ved mogleg oppløysing av Vest-Telemarkrådet. Det er ein
føresetnad for dei enkelte utbetalingane at alle kommunane gjer vedtak om utbetaling og at midlane vert
nytta til aksjeutviding i Vest-Telemark Næringsbygg AS.

Generellt diposisjonsfond
Fond ved årsavslutning 2014: 873.225,- kr. Mindreforbruk på budsjett 2014: 765.925. Nytt generellt
disposisjonsfond: 1639.150,- kr.

314 - BYR i Vest-Telemark
Prosjektet fekk løyvd midlar relativt seint på året og arbeidet starta ikkje før finansiering var på plass.
Finansiert eksterne midlar frå KMD er på 895.000,- kr per år i tri år. Estimert bruk av midlane i
rekneskapsåret 2015 er berekna til 300.000,- kr. Overskytande settast på bundet fond for gjennomføring
i 2016

331 - Webforum, nettsamarbeid
Det er sett av 1.200.000,- kr til utviklingskostnadar og arbeid med nye nettsider for kommunane i VestTelemark. Det er berekna at det vil stå att 334.000,- kr ved årsskiftet til 2016, og gjenståande midlar
settast av på bundet fond til finansiering og sluttføring av prosjektet i 2016.
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Prosjektoversikt
Oversikt over prosjekt med som knyttast til budsjettet til Vest-Telemarkrådet 2015.
NR

Prosjekt

Budsjett
2015

Justert
budsjett
2015

Finansiering

Prosjektstatus

Prosjektstart

Prosjektslutt

DriMsbudsjeK	
  2015

Planlagt	
  og	
  
fullﬁnansiert.	
  
Gjennomføring	
  
avviker	
  fra	
  
opprinnelig	
  
budsjeK.

2015

2017

12

Etablererkontoret i
Telemark

992

420

313

Tiltak i IKT-strategien

500

50

Bundene	
  fond

AkTvt

2012

2016

143

Tellus-forum

30

30

DriMsbudsjeK	
  2015

AkTvt

2011

Løpande

141-1

Tilskuddsportalen

80

80

DriMsbudsjeK	
  2015

AkTvt

2013

Løpande

148

Origo

30

30

DriMsbudsjeK	
  2015

AkTvt

2011

Løpande

200

VT-identitet (bulyst)

300

0

Prosjektmidler,	
  TFK

Uavklart	
  
ﬁnansiering	
  frå	
  
TFK.

2014

2015

17

VestTelemarkkonferansen

100

100

DriMsbudsjeK	
  2015

2003

Løpande

403

Vest-Telemarkbrosjyra

50

50

DriMsbudsjeK	
  2015

Løpande

2014

Løpande

331

Webforum nettsamarbeid

1200

866

Skjønnsmidlar	
  2015

Planlagt

2015

2015

322

Kommunereform i VT 2015

350

600

Skjønnsmidlar	
  2015

Pågåande.	
  Økt	
  
budsjeK	
  for	
  
gjennomføring	
  i	
  
2015

2015

2016

314

Byregionprogrammet

1000

300

KMD

Finansiert,	
  noko	
  
redusert	
  ramme.

2015

2017

400-3

Om klær kunne fortelle

50

50

DriMsbudsjeK	
  2015

AkTvt

2015

2015

404

Bygningsvern og
kulturvern som motor i
Vest-Telemark

25

25

DriMsbudsjeK	
  2014

Gjennomøfrt	
  
forstudie

2014

Over	
  i	
  ny	
  fase	
  -‐	
  
forstudie	
  er	
  
ferdigsTllt.
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Finansiering - driftsbudsjett
Under er oppsettet for finansiering og kommunal andel for Vest-Telemarkrådet.

Fordeling
Totalt	
  budsje0	
  for	
  2015

kr	
  4	
  175	
  000

TUF:

kr	
  2	
  087	
  500

Prosentvis	
  fordeling:

kr	
  1	
  043	
  750

Fast	
  fordeling:

kr	
  1	
  043	
  750

Budsjett 2015

Folketal per 1. januar 2014
Kommune

Antall	
  
innbyggerar

Fyresdal

1303

9,18	
  %

SSB.no

20.02.2014

Nissedal

1451

10,22	
  %

SSB.no

20.02.2014

Kviteseid

2468

17,39	
  %

SSB.no

20.02.2014

Seljord

2989

21,06	
  %

SSB.no

20.02.2014

Tokke

2257

15,90	
  %

SSB.no

20.02.2014

Vinje

3723

26,23	
  %

SSB.no

20.02.2014

Vest-‐Telemark

14191

Prosent Kjelde

Publiseringsdato	
  	
  
på	
  SSB.no

100,00	
  %

Lenke	
  Wl	
  statesWkken	
  i	
  SSB:	
  hKp://ssb.no/befolkning/staTsTkker/folkemengde/aar/2014-‐02-‐20?
fane=tabell&sort=nummer&tabell=164156

Finansiering, drift av Vest-Telemarkrådet 2015
Fast	
  fordeling

%-‐vis	
  
innbyggerandel

Fyresdal

kr	
  173	
  958

9,18	
  %

kr	
  95	
  836 kr	
  269	
  794

Nissedal

kr	
  173	
  958

10,22	
  %

kr	
  106	
  721 kr	
  280	
  680

Kviteseid

kr	
  173	
  958

17,39	
  %

kr	
  181	
  522 kr	
  355	
  480

Seljord

kr	
  173	
  958

21,06	
  %

kr	
  219	
  841 kr	
  393	
  800

Tokke

kr	
  173	
  958

15,90	
  %

kr	
  166	
  003 kr	
  339	
  961

Vinje

kr	
  173	
  958

26,23	
  %

kr	
  273	
  827 kr	
  447	
  785

kr	
  1	
  043	
  750

100,00	
  %

kr	
  1	
  043	
  750 kr	
  2	
  087	
  500

Kommune

Vest-‐Telemark

%-‐andel Andel	
  for	
  2015
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Vest-Telemarkrådet

Rådsmøte 20. oktober 2015

Sak 34/2015 Forslag til budsjett 2016.
Bakgrunn.	
  
I	
  tråd	
  med	
  etablerte	
  økonomirutiner	
  for	
  Vest-‐Telemarkrådet	
  leggast	
  sak	
  med	
  forslag	
  til	
  
budsjett	
  for	
  komande	
  år	
  fram	
  for	
  vest-‐telemarkrådet,	
  med	
  tanke	
  på	
  endeleg	
  handsaming	
  
i	
  Vest-‐Telemarktinget	
  1.	
  Desember.	
  
Budsjettet	
  er	
  basert	
  på	
  kostnader	
  knytt	
  til	
  drift	
  av	
  faste	
  administrative	
  oppgåver,	
  
gjennomføring	
  av	
  fellesprosjekt	
  finansiert	
  av	
  Fylkesmannen,	
  driftskostnader	
  for	
  
fellestenesta	
  Etablererkontoret,	
  og	
  tilskot	
  til	
  mellom	
  anna	
  Vest-‐Telemarkkonferansen	
  og	
  
yrkesmessa	
  på	
  Dalen.	
  	
  
Driftsbudsjett	
  har	
  ei	
  delt	
  finansiering	
  mellom	
  kommunane	
  i	
  Vest-‐Telemark	
  og	
  Telemark	
  
Utviklingsfond	
  (TUF),	
  der	
  kvar	
  part	
  finansierer	
  50%.	
  Finansieringa	
  er	
  fastsett	
  i	
  avtale	
  
mellom	
  partane	
  etter	
  at	
  Fellesfondet	
  i	
  Vest-‐Telemark	
  gjekk	
  inn	
  som	
  ein	
  fast	
  del	
  i	
  TUF.	
  
Dei	
  øvrige	
  kostnadane	
  er	
  knytt	
  til	
  prosjekt	
  med	
  tilhørande	
  finansiering.	
  Fylkesmannen	
  i	
  
Telemark	
  har	
  sett	
  av	
  1.710.000	
  i	
  skjønnsmidler	
  til	
  prosjektarbeid	
  i	
  Vest-‐Telemark	
  i	
  
2016.	
  
Driftsbudsjettet	
  aukast	
  i	
  tråd	
  med	
  TUF	
  sine	
  justeringar,	
  som	
  i	
  år	
  er	
  estimert	
  til	
  	
  2%	
  frå	
  
2015	
  til	
  2016.	
  Rådets	
  driftsbudsjett	
  2015	
  var	
  på	
  kr	
  4.272’	
  og	
  etter	
  justering	
  er	
  budsjettet	
  
for	
  2016	
  på	
  kr	
  4.357’.	
  Totalt	
  er	
  budsjettet	
  til	
  VTR	
  for	
  2016	
  på	
  7.925’	
  ,-‐	
  når	
  ein	
  også	
  tek	
  
med	
  disponering	
  av	
  Skjønnsmidlar	
  frå	
  Fylkesmannen	
  (1710’),	
  planlagt	
  bruk	
  av	
  avsette	
  
bundne	
  fond	
  (929’)	
  og	
  gjennomføring	
  av	
  prosjektet	
  ByR	
  Vest-‐Telemark	
  (895’)	
  som	
  er	
  
finansiert	
  av	
  eksterne	
  midlar	
  frå	
  KMD.	
  	
  

Forslag	
  til	
  vedtak:	
  
Vest-‐Telemarkrådet	
  godkjenner	
  det	
  framlagte	
  forslaget	
  til	
  budsjett	
  2016	
  med	
  tanke	
  på	
  
endeleg	
  handsaming	
  i	
  Vest-‐Telemarktinget	
  1.	
  Desember	
  2015.	
  

Forslag til

Budsjett 2016
Til handsaming i Vest-Telemarkrådet 20.10.2015

Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid
Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no, www.vt-radet.no
Org. nr: 975.476.588

Budsjett 2016 for Vest-Telemarkrådet
Budsjettet til Vest-Telemarkrådet er basert på kostnadar knytt til drift av faste administrative oppgåver,
gjennomføring av fellesprosjekt finansiert av Fylkesmannen, driftskostnader for fellestenesta
Etablererkontoret, og tilskot til mellom anna Vest-Telemarkkonferansen og yrkesmessa på Dalen.
Driftsbudsjett har ei delt finansiering mellom kommunane i Vest-Telemark og Telemark Utviklingsfond
(TUF), der kvar part finansierer 50%. Finansieringa er fastsett i avtale mellom partane etter at
Fellesfondet i Vest-Telemark gjekk inn som ein fast del i TUF. Dei øvrige kostnadane er knytt til prosjekt
med tilhørande finansiering. Fylkesmannen i Telemark har sett av 1.710.000 i skjønnsmidler til
prosjektarbeid i Vest-Telemark i 2016.
Driftsbudsjettet aukast i tråd med TUF sine justeringar, som i år er estimert til 2% frå 2015 til 2016.
Rådets driftsbudsjett 2015 var på kr 4.272’ og etter justering er budsjettet for 2016 på kr 4.357’. Totalt
er budsjettet til VTR for 2016 på 7.925’ ,- når ein også tek med disponering av Skjønnsmidlar frå
Fylkesmannen (1710’), planlagt bruk av avsette bundene fond (929’) og gjennomføring av prosjektet ByR
Vest-Telemark (895’) som er finansiert av eksterne midlar frå KMD.
Vest-Telemarkrådet har eit arbeidsprogram med fire hovudmålsettingar. Programmet har to års varighet
og nytt arbeidsprogram skal handsamast i Vest-Telemarktinget 1. desember. Utkast til arbedsprogram er
tatt inn i dette dokumentet.

Om budsjettarbeidet
Etter tre års erfaring med rekneskapsføring etter kommunelovas prinsipp, har Vest-Telemarkrådet no
gode rutinar for rekneskap og budsjett. Vest-Telemarkrådet har i samarbeid med rekneskapskontoret og
revisor utarbeidd ”Årshjul for økonomirutinar i Vest-Telemarkrådet” som sikrer at dei naudsynte
økonomiske rutinene vert gjennomført.

Planlagt tilsetting
Vest-Telemarkrådet har fram til 1. oktober 2015 hatt tre tilsette: regionrådsleiar Kjell Gunnar Heggenes,
utviklingsleiar Ole Dalen og bydelivsmeklar/webredaktør Kristin Person. I oktober 2015 valde Kristin
Person å seie frå seg stillinga som bygdelivsmeklar og webredaktør og starta i ny jobb på Haukeli Hotell
og Restaurant.
Administrasjonen i Vest-Telemarkrådet har planlagt å nytte dei frigjevne midlane til å gjennomføre eit 4års prosjekt med fokus på å jobbe med nettutvikling og web-prosjektet som er igongsett i kommunane.
Prosjektet er planlagt som eit samarbeid der alle kommunane deltar fram til 2020, og der kommunane
bidreg med delar av kostnadane frå og med 2017. Forankring av prosjektet og planane med stillinga er
knytt til rådmannsutvalet og samarbeidsgruppa «webforum» i Vest-Telemark.

Oppsummering
Det er planlagt eit tilsvarande aktivitetsnivå som i 2015, med betydeleg prosjektarbeid. Ein stor del av
prosjektarbeidet i 2015 har dreia seg om gjennomføring av forprosjekt av kommunereforma i VestTelemark, medan prosjektfokus for 2016 er gjennomføring av prosjektet «ByR Vest-Telemark» og
opprettinga av ny prosjektstilling knytt til dei kommunale nettsidene i Vest-Telemark. Det er planlagt tre
tilsette i adminstrasjonen, der den eine stillinga er eit 4-års engasjement fram til 2020.
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Spesifisert budsjett 2016
Busjettet viser planlagt aktivitet for Vest-Telemarkrådet i 2016.

Budsjett - VTR 2016
Konto
nr.:
1010

Konto (T)
Fast lønn

1050

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

1080

Godgjersle folkevalgte

1090
1099

Pensjonsinnskudd og trekkpliktige
forsikringsordning
Arbeidsgiveravgift

2014

2015

2016

1	
  895

1860

1990

0

40

40

35

35

35

253

245

266

240

235

252

95

20

25

204

207

200

70

20

50

57

60

60

1100

Kontormateriell

1115

Matvarer

1120
1130

Annet forbruksmateriell / råvarer og
tjenester
Post, banktjenester, telefon

1140

Annonse, reklame, informasjon

161

65

50

1150

Opplæring, kurs

205

20

80

1160

Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og
lign
Andre oppgavepliktige godtgjørelser

39

75

100

19

0

20

Transportutgifter og drift av egne
transportmidler
Forsikringer og utgifter til vakthold og
sikring
Leie av lokaler og grunn

17

10

10

6

6

6

64

105

115

Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende
(tilskuddsportalen)
Inventar og utstyr

150

420

279

150

50

50

12

0

0

1165
1170
1185
1190
1195
1200
1240

Serviceavtaler og reperasjoner

1270

Konsulenttjenester

147

1330

Fra fylkeskommuner

100

100

100

1370

Fra andre (private)

498

2525

4160

1375

Kjøp fra IKS

1430

Til fylkeskommuner

1450

Til kommuner

0

57

60

250

50

1	
  000

100

150

700

150

1470

Til andre (private)

1500

Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer
o.l. ute
Fra staten

−1710

−2605

−2605

1730

Fra fylkeskommuner

−2093

−2135

−2178

1750

Fra kommuner

−2093

−2135

−2178

1770

Fra andre (refusjon fra andre)

0

0

1830

Fra fylkeskommuner

0

0

1850

Fra kommuner

−19

−19

−19

1900

Renteinntekter

−21

−300

−240

1620
1700

0
0

−525

−270

0

Fra bundene fond

−1350

−120

−929

Til bundene fond

1695

929

0

0

Refusjon, sykepenger

Sum

0
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Forslag til arbeidsprogram for Vest-Telemark 2016-2017
Forslag til arbeidsprogram vert handsama i eige sak (saka 35/2015) i Vest-Telemarkrådet 20. oktober
2015.

Forslag til arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet 2016 – 2017
VISJON:
VEST-TELEMARK - EIN LEVANDE REGION
Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert
vidareført saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over
kommunegrenser skal vi gjere regionen attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.
Mål 1 Oppretthalde og auke folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark
Tiltak:
• Auke dei unge si sjølvkjensle og tilknyting til distriktet, og stimulere til entreprenørskap
•

Vidareføre arbeidet med utvikling av regionens attraksjonskraft og bulyst.

•

Vidareutvikle Vest-Telemark som ein attraktiv arbeidsmarknadsregion.

•

Stimulere til rekruttering av arbeidskraft

•

Nytte samhandlingsreformen til å få best mogleg helsetilbod i regionen

•

Vidareføre nettverket for vidaregåande utdanning i regionen

Mål 2 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet
Tiltak:
• Stø opp om kulturtiltak som fremjar kjennskap, identitet og samhandling
•

Vidareutvikle samhandling kring marknadsføringstiltak som fremjar kjennskap til regionens kultur og
identitet.

•

Legge til rette for godt regionalt samarbeid, herunder elektronisk kommunikasjon og

•

informasjonsflyt
Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte målgrupper.

•

Etablerere nettverk for viktige regionale institusjonar

•

Auke samhandlinga og kommunikasjonen med dei ulike forvaltningsnivåa

•

Fullføre prosessen rundt kommunereformen i Vest-Telemark

Mål 3 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark
Tiltak :
• Leggje til rette for næringsutvikling med grunnlag i lokale ressursar
•

Auke tilgangen på risikokapital og offentlege verkemiddel til regionen

•

Styrke og utvikle nærings- og rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark, og vidareføre samspelet
mellom regionrådet og dei næringsansvarlege i kommunane.

•

Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å styrke
eksisterande næringsliv og stimulere til knoppskyting, nyetablering og innovasjon.

•

Oppretthalde og utvikle kompetansemiljø i regionen.

•

Vidareutvikle den regionale etablerertenesten, gjennomføre Byregionprogrammet og samarbeide
med næringshagane i regionen også knytt til SIVA

Mål 4 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark
Tiltak:
• Vidareutvikle felles strategiar for vegutbygging og skape alliansar for desse.
•

Synleggjere regionens transport- og infrastrukturbehov gjennom faktaoppbygging og formidling.

•

Arbeide for høgfartsbane over Haukeli

•

Utvikling av regionens breibandsstruktur og mobilsamband.
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Avsette fond 2016
Oversikt på generellt disposisjonsfond og bundene fond i Vest-Telemarkrådet 2016.

Avsatt fond - 2016
P.nr.:

Beskrivelse

Budsje0	
  2016

Generellt	
  disposisjonsfond

1	
  639	
  150

Bundene	
  fond
312

Tiltak	
  i	
  IKT-‐strategien

921	
  282

314

ByR	
  i	
  Vest-‐Telemark

595	
  000

331

Webforum,	
  neJsamarbeid

334	
  000

322

Kommunereforma

139	
  982

Fondsmidlar,	
  grunnfondet	
  (frå	
  fellesfondet)

3	
  250	
  000

Totalt	
  avse0	
  fond

6	
  879	
  414
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Prosjektoversikt
Oversikt over prosjekt knytt til budsjettet for Vest-Telemarkrådet 2015.

NR

Prosjekt

Budsjett
2015

2015

Budsjett
2016

Finansiering

Prosjektstatus

Start

Slutt

Driftsbudsjett 2015

Planlagt og fullfinansiert.
Gjennomføring avviker fra
opprinnelig budsjett.

2015

2017

12

Etablererkontoret i
Telemark

992

420

420

313

Tiltak i IKT-strategien

500

50

0

Bundene fond

Aktivt

2012

2016

143

Tellus-forum

30

30

30

Driftsbudsjett 2015

Aktivt

2011

Løpande

Tilskuddsportalen

80

80

80

Driftsbudsjett 2015

Aktivt

2013

Løpande

148

Origo

30

30

30

Driftsbudsjett 2015

Aktivt

2011

Løpande

200

VT-identitet (bulyst)

300

0

0

Prosjektmidler, TFK

Uavklart finansiering frå
TFK.

2014

2015

17

VestTelemarkkonferansen

100

100

100

Driftsbudsjett 2015

2003

Løpande

403

Vest-Telemarkbrosjyra

50

50

50

Driftsbudsjett 2015

Løpande

2014

Løpande

331

Webforum nettsamarbeid med
prosjektstilling

1200

866

334

Skjønnsmidlar
2015

Planlagt

2015

2015

332

Kommunereform i VT 2015

350

600

100

Skjønnsmidlar
2015

Pågåande. Økt budsjett for
gjennomføring i 2015

2015

2016

314

Byregionprogrammet

1000

300

1490

KMD

Finansiert, noko redusert
ramme.

2015

2017

Om klær kunne
fortelle

50

50

0

Driftsbudsjett 2015

Aktivt

2015

2015

Bygningsvern og
kulturvern som motor
i Vest-Telemark

25

25

0

Driftsbudsjett 2014

Gjennomøfrt forstudie. Går
over i ny fase med VTM og
TFK.

2014

2015

Skjønnsmidlar
2016

Planalegging pågår

2015

2016

141-1

400-3

404

Skjønnsmidlar 2016
1710
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Finansiering - driftsbudsjett
Under er oppsettet for finansiering og kommunal andel for Vest-Telemarkrådet.

Fordeling
Totalt	
  budsje0	
  for	
  2014

kr	
  4	
  357	
  195 Budsjett 2016

TUF:

kr	
  2	
  178	
  598

Prosentvis	
  fordeling:

kr	
  1	
  089	
  299

Fast	
  fordeling:

kr	
  1	
  089	
  299

Folketal per 1. januar 2015
Kommune

Antall	
  
innbyggerar

Fyresdal

1298

9,18	
  %

SSB.no

19.02.2015

Nissedal

1439

10,17	
  %

SSB.no

19.02.2015

Kviteseid

2466

17,43	
  %

SSB.no

19.02.2015

Seljord

3002

21,22	
  %

SSB.no

19.02.2015

Tokke

2252

15,92	
  %

SSB.no

19.02.2015

Vinje

3689

26,08	
  %

SSB.no

19.02.2015

Vest-‐Telemark

14146

Prosent Kjelde

Publiseringsdato	
  	
  
på	
  SSB.no

100,00	
  %

Lenke	
  @l	
  states@kken	
  i	
  SSB:	
  www.ssb.no

Finansiering, drift av Vest-Telemarkrådet 2015-1
Fast	
  fordeling

%-‐vis	
  
innbyggerandel

Fyresdal

kr	
  181	
  550

9,18	
  %

kr	
  99	
  951 kr	
  281	
  501

Nissedal

kr	
  181	
  550

10,17	
  %

kr	
  110	
  809 kr	
  292	
  359

Kviteseid

kr	
  181	
  550

17,43	
  %

kr	
  189	
  892 kr	
  371	
  442

Seljord

kr	
  181	
  550

21,22	
  %

kr	
  231	
  166 kr	
  412	
  716

Tokke

kr	
  181	
  550

15,92	
  %

kr	
  173	
  413 kr	
  354	
  963

Vinje

kr	
  181	
  550

26,08	
  %

kr	
  284	
  068 kr	
  465	
  618

Vest-‐Telemark

kr	
  1	
  089	
  299

Kommune

%-‐andel Andel	
  for	
  2015

100,00	
  % kr	
  1	
  089	
  299 kr	
  2	
  178	
  598
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Årshjul for økonomirutinar i Vest-Telemarkrådet
Utforma på møte med revisor Valeria Sund, økonomisjef Lothar Edel og rekneskapsførar Aud Eli Unhjem 09.09.2014
Oppdatert av Ole Dalen: 11.09.2014

!
!
!

Dato

Aksjon

Forklaring

15. januar

Rapportering til Fylkesmannen

VTR administrasjonen har ansvar for å rapportere.

15. januar

Brønnøysundregisteret

Oppdatering

1. februar

Søke skjønnsmidler

VTR administrasjonen har ansvar for å søke.

10. februar

Fristen for å søke moms
kompensasjon

Revisor skal attestere og gå gjennom alle bokførte
bilag før dette.

15. februar

Avlagt årsregnskap og
årsberetning

Styret skal ha dette lagt fram, mellom 15. feb og 15.
april

31. mars

Årsberetning

Skal leverast til revisjon 31. mars.

?

Rapportering til KOSTRA

Sendes inn fra regnskapssystemet.

1. april

Sikre overføring av Skjønnsmidler

Fylkesmannen overfører midlene til kommunen.

1. april

Sende krav til kommunane

Følger avtale med i TUF

31. mars

Rapportering til TUF

Rapport i fohold til avtalt ramme på drift i VTR.

15. mai

*Regnskapsgjennomgang

Samspill mellom VTR og regnskapskontor.

15.
september

*Regnskapsgjennomgang

Samspill mellom VTR og regnskapskontor.

sept - oktober

Justering av budsjett

Justere budsjett på høsten

10. november

Budsjett

Blir behandlet i tinget siste møte før jul (2014:
behandling 25. november)

15. november

*Regnskapsgjennomgang

Samspill mellom VTR og regnskapskontor.

!

*VTR får tilsendt regnskapsfil over alle bilag før regnskapsgjennomgang.
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Vest-Telemarkrådet

Rådsmøte 20. oktober 2015

Sak 35/2015 Forslag til arbeidsprogram 2016 - 2017.
Bakgrunn:
Med utgangspunkt i gjeldande arbeidsprogram (sjå vedlegg) har vi utarbeidd forslag til
arbeidsprogram for 2-årsperioden 2016 - 2017.
Forslaget inneber ei vidareføring av dagens program med dei 4 måla:
1.
2.
3.
4.

Oppretthalde og auke folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark
Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet
Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Telemark
Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark

Vi foreslår ei mindre endring av ordlyden i siste kulepunkt under målsetting nr 2.
Forslag til ny ordlyd:
• Fullføre prosessen rundt kommunereformen i Vest-Telemark
Vidare foreslår vi også ei mindre endring i siste kulepunkt under målsetting nr 3:
Forslag til ny ordlyd:
• Vidareutvikle den regionale etablerertenesten, gjennomføre byregionprogrammet og
samarbeide med næringshagane i regionen også knytt til SIVA.

Forslag til vedtak:
Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til arbeidsprogram for 2-årsperioden
2016 – 2017. Forslaget leggast fram for endeleg handsaming i Vest-Telemarktinget
1. desember 2015.

Sak 35/2015 Forslag til arbeidsprogram for Vest-Telemarkrådet
2016 – 2017.

VISJON: VEST-TELEMARK - EIN LEVANDE REGION
Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert vidareført
saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over kommunegrenser skal vi
gjere regionen attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.
Mål 1 Oppretthalde og auke folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark
Tiltak:
• Auke dei unge si sjølvkjensle og tilknyting til distriktet, og stimulere til entreprenørskap
•

Vidareføre arbeidet med utvikling av regionens attraksjonskraft og bulyst.

•

Vidareutvikle Vest-Telemark som ein attraktiv arbeidsmarknadsregion.

•

Stimulere til rekruttering av arbeidskraft

•

Nytte samhandlingsreformen til å få best mogleg helsetilbod i regionen

•

Vidareføre nettverket for vidaregåande utdanning i regionen

Mål 2 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet
Tiltak:
• Stø opp om kulturtiltak som fremjar kjennskap, identitet og samhandling
•

Vidareutvikle samhandling kring marknadsføringstiltak som fremjar kjennskap til regionens
kultur og identitet.

•
•

Legge til rette for godt regionalt samarbeid, herunder elektronisk kommunikasjon og
informasjonsflyt
Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte målgrupper.

•

Etablerere nettverk for viktige regionale institusjonar

•

Auke samhandlinga og kommunikasjonen med dei ulike forvaltningsnivåa

•

Fullføre prosessen rundt kommunereformen i Vest-Telemark

Mål 3 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark
Tiltak:
• Leggje til rette for næringsutvikling med grunnlag i lokale ressursar
•

Auke tilgangen på risikokapital og offentlege verkemiddel til regionen

•

Styrke og utvikle nærings- og rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark, og vidareføre samspelet
mellom regionrådet og dei næringsansvarlege i kommunane.

•

Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å styrke
eksisterande næringsliv og stimulere til knoppskyting, nyetablering og innovasjon.

•

Oppretthalde og utvikle kompetansemiljø i regionen.

•

Vidareutvikle den regionale etablerertenesten, gjennomføre Byregionprogrammet og
samarbeide med næringshagane i regionen også knytt til SIVA

1

Mål 4 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark
Tiltak:
• Vidareutvikle felles strategiar for vegutbygging og skape alliansar for desse.
•

Synleggjere regionens transport- og infrastrukturbehov gjennom faktaoppbygging og
formidling.

•

Arbeide for høgfartsbane over Haukeli

•

Utvikling av regionens breibandsstruktur og mobilsamband.

2

Sak 36/2015

Forslag til møtekalender 2016 for
Vest-Telemarkrådet og Arbeidsutvalet (AU)

Tysdag 26. januar
Tysdag 9. februar

Torsdag 4. februar

Arbeidsutvalet
Rådsmøte

Vest-Telemarkkonferansen
Quality Straand Hotel

Tysdag 1. mars
Tysdag 15. mars

Arbeidsutvalet
Rådsmøte

Tysdag 26. april

Møte i Tinget

Tysdag 10. mai
Tysdag 24. mai

Arbeidsutvalet
Rådsmøte

Tysdag 9. august
Tysdag 23. august

Arbeidsutvalet
Rådsmøte

Tysdag 27. september Arbeidsutvalet
Tysdag 11. oktober
Rådsmøte

Tysdag 1. november
Tysdag 15. november

Arbeidsutvalet
Rådsmøte

Tysdag 6. desember

Møte i Tinget

Vest-Telemarkrådet

Møte 20. oktober 2015

Sak 37/2015 Forslag til sakliste til møte i Vest-Telemarktinget
1. desember 2015

07/2015 Opprop
08/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste
09/2015 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med
regionordførar
10/2015 Val av regionordførar og regionvaraordførar for perioden
2016 – 2017 og fastsetjing av godtgjersle for desse.
Val av valnemnd for perioden 2016 - 2017
11/2015 Forslag til budsjett 2016 for Vest-Telemarkrådet
12/2015 Kommunereformen, status i regionen.
Vest-Telemarkrådet, organisering og roller
SIVA - satsing på næringshagar i regionen
Byregionprogrammet

Brev til valnemda

Brev til valnemda

Brev til valnemda

Brev til valnemda

Brev til valnemda

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 11. februar 2015.
Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Halvor Homme, Erik Skjervagen, Arne Vinje, Torstein
Tveito, Kari Gro Espeland, Brit Houge, Sverre Sæter, Ketil Kiland, Jan Myrekrok, Øystein Tveit,
Ole Dalen og Kjell Gunnar Heggenes.
Hilde Alice Vågslid hadde meldt forfall til møtet.
Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

Sak 01/2015 Referat frå rådsmøte 25. november 2014.
Vedtak: Referat frå rådsmøte 25. november 2014 vart samrøystes godkjent med ei mindre endring i
ordlyden i sak 62/2014 gjeldande kommunereformen. I setning nr 3 skal rett ordlyd vera :
" Arne Vinje stilte innleiingsvis spørsmål om kva som er det formelle grunnlaget for kommunanes
utgreiingsplikt. Det kom fram at oppdraget ikkje er heimla i lov, men heller eit "oppdrag" frå eit
fleirtal i Stortinget."

Sak 02/2015 Framtiden i våre hender, nytt lokallag i Seljord/Kviteseid.
Komande arrangement " Den store klimadagen"
Orientering v/Ingeborg Fangel Mo.
Ingeborg Fangel Mo var tilstades og viste til bakgrunnen for saken og orienterte nærare om det
nystifta lokallaget av "Framtiden i våre hender". Organisasjonen har stor fokus på miljø- og klima,
og planlegg arrangementet: "Den store klimadagen" på Granvin 11. mars.
Målet med konferansen er å løfte kunnskapsnivået og gjera folk medvetne at klimasaken er ei
utfordring vi kan gjera noko med. Arrangementet er ikkje partipolitisk, og ein har fokus på at Noreg
har eit særskilt ansvar for å få til endringar.
Regionordførar tek sikte på å delta i møtet, og ser gjerne at fleire av ordførarane deltek.
Ingeborg Fangel Mo vil sende ut ny og ajourført invitasjon til arrangementet.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.

Sak 03/2015 Utgreiinga om vegsambandet mellom Austlandet og Vestlandet.
Orientering v/Kjell Solheim og Gro Rønningen Statens vegvesen.
Kjell Solheim og Gro Rønningen frå Statens vegvesen var tilstades i denne saken og orienterte
nærare om utgreiinga. På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysa, foreslår vegvesenet ein
langsiktig strategi der E134 får høgast prioritet og blir ein av i alt to aust/vest-korridorar.
Haukelifjell er det einaste aust/vest-sambandet sør for Hardangervidda, og er det sambandet som på
best måte tener heile området mellom Bergen og Stavanger i vest og Oslo/Drammen, Vestfoldbyane
og Grenland i aust.
Utgreiinga har stor fokus på å få til betra regularitet vinterstid, og dermed danne grunnlag for ein
forutsigbar og påliteleg transport mellom aust og vest.
Rapporten er no ute på høyring med uttalefrist 8.mai 2015.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. Regionrådsleiar får i oppdrag å lage
forslag til uttale med tanke på handsaming i rådsmøtet 17. mars.
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Brev til valnemda
Sak 04/2015 Kostnadsnivået på feieavgiftene i Vest-Telemark.
I møte 25. november 2014 handsama Vest-Telemarkrådet sak omkring nivået på feieavgiftene i
regionen. Utgangspunktet for saken er at avgiftsnivået på feietenestene i Vest-Telemark synest høge
i høve til andre regionar/kommunar. Saken vart utsett i nemnte rådsmøte, og rådmennene fekk i
oppdrag å undersøke nærare omkring kostnadsnivået i andre kommunar.
I dagens møte orienterte dagleg leiar Tore Metveit og styreleiar Hans Kristian Lehmann nærare om
saken. Det låg også føre oversikt over feie/tilsynsgebyr for ei rekkje andre kommunar samt
budsjettforslag for feiarvesenet 2013.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande.
Sak 05/2015 Godtgjersle til regionordførar/regionvaraordførar.
I møte 25. november 2014 handsama Vest-Telemarkrådet sak omkring godtgjersla til regionordførar
og regionvaraordførar. Saken vart utsett og administrasjonen fekk i oppdrag å innhente nærare
informasjon om nivået i andre regionar. Til dagens rådsmøte låg det føre informasjon frå ei rekkje
andre regionråd gjeldande nivået på godtgjersla til dei politiske leiarane.
Regionrådsleiar orienterte nærare om resultatet av undersøkingane, og viste til at arbeidsomfanget
og medverknaden frå dei politiske leiarane i Vest-Telemarkrådet har auka på etterkvart. Vidare
synest det vera betydelege forskjellar mellom dei ulike regionråda, der omlag halvparten av råda
som inngår i undersøkinga ikkje har godtgjersle.
Med utgangspunkt i undersøkingane låge det føre tilråding om å knyte godtgjerslene opp mot
stortingsrepresentantanes løn, med forslag om at regionordførar skal ha 10 % og regionvaraordførar
3 % av denne.
I samband med ordskiftet fremma Halvor Homme fylgjande alternative forslag som vart samrøystes
vedteke:
Vest-Telemarkrådet rår Vest-Telemarktinget til å fastsetja dei årlege godtgjerslene såleis:
Regionordførar:
kr 30 000,- pr. år
Regionvaraordførar: kr 5 000,- pr. år
Dei nye satsane skal gjerast gjeldande frå og med 2016.

Sak 06/2015 Orienterings- og drøftingssaker.
Vest-Telemark Næringsforum - status og framtidsutsikter, orientering v/Olav A. Veum.
Dagleg leiar i VTNF var tilstades og orienterte om status og framtidsutsikter for selskapet.
Den økonomiske situasjonen er utfordrande og drifta akkurat no kviler på kontingent frå
medlemsbedriftene.
Det ligg godt til rette for at VTNF kan få eit engasjement for Vest-Telemarkrådet gjeldande
førebuing av regionens søknad om midlar til fase 2 i byregionprogrammet.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.
Oppdatering i samband med kommunereformen.
Regionordførar orienterte om kommunestyre-vedtaka så langt.
Seljord, Kviteseid og Nissedal har gjort vedtak om å gå vidare med eit forstudium, medan Vinje,
Tokke og Fyresdal skal handsame saken i løpet av dei 2 komande vekene.
Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.
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Brev til valnemda
Førespurnad til kommunane frå Telemark Hoppanlegg Høydalsmo om støtte til drift av
hoppanlegget.
Det låg føre søknad frå Telemark Hoppanlegg Høydalsmo adressert til kvar enkelt kommune om
støtte til drift av hoppanlegget.
I E-post datert 2. februar låg det også føre spørsmål frå Hilde Alice Vågslid om å få saken opp til
felles drøfting i samband med rådsmøtet 11. februar.
Drøftingane gav signal om at søknaden truleg ikkje vil bli tilrådd i fleire av kommunane, og at
denne søknaden må inngå i ei samla vurdering i lag med andre søknader. Brit Houge vil ta signala
med tilbake til ordføraren.
Mogleg møte med Telemarksbenken.
Regionrådsleiar har nyleg sendt førspurnad til Terje Lien Aasland for å få til eit snarleg møte med
Telemarksbenken. Aust-vest utgreiinga og val av korridor er mellom sakene som ein ynskjer å
drøfte i eit slikt møte.
Evaluering av utstillinga "Hvis klær kunne fortelle".
Ein legg opp til å evaluere utstillingen i komande rådmannsmøte.

Referent: Kjell Gunnar Heggenes

VEDTEKTER FOR VEST-TELEMARKRÅDET.
(Vedteke i møte i Vest-Telemarktinget 13. desember 2011)

Kapittel 1: Formål, medlemskap og vedtekter
§ 1 Geografisk omfang
Vest-Telemarkrådet er eit regionalt organ der kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal,
Seljord, Tokke og Vinje er med. Regionrådet er oppretta med heimel i kommunelova § 27.
§ 2 Formål
Vest-Telemarkrådet skal vere eit samarbeidsorgan for dei deltakande kommunane på alle
område og alle plan, og skal vere eit organ for løysing av felles spørsmål og oppgåver for dei
same kommunane.
§ 3 Styringsorgan
Vest-Telemarkrådet har to styringsorgan. Det eine er Tinget, som er nærare omhandla i
kapittel 2. Det andre er Rådet, som er omhandla i kapittel 3.
§ 4 Medlemskap, utmelding, oppløysing
Kommunestyret i den einskilde kommune gjer vedtak om deltaking i Vest-Telemarkrådet og
godtar med det vedtektene for dette.
Viss ein kommune ynskjer å gå ut av Rådet, må kommunestyret gjere vedtak om dette. Ein
kommune har rett til å seie opp sitt medlemskap med eitt års varsel.
Rådet skal oppløysast når kommunestyra i eit fleirtal av medlemskommunane har gjort vedtak
om dette. Regionrådet skal då avviklast. Når avviklinga er ferdig skal attståande midlar
betalast attende til kommunane i same forhold som det er gjort innbetaling.
§ 5 Endring av vedtektene
Medlemskommunar og medlemer av Vest-Telemarkrådet kan kome med framlegg til endring
av vedtektene. Slike framlegg må sendast Rådet, som sender framlegget med si førebels
innstilling til medlemskommunane til uttale. Framlegget med endeleg innstilling frå Rådet
skal leggast fram for Tinget. Vedtak i Tinget om vedtektsendringar krev 2/3 fleirtal.
Framlegg til vedtektsendringar skal handsamast av Tinget så snart det er praktisk mogleg,
men på grunn av sakshandsaming ikkje tidlegare enn 3 månader etter dato for framlegging.
Vest-Telemarkrådet kan la ein kommune velje mellom å godkjenne føreslege vedtektsendring
eller å gå ut av regionrådet utan vanleg oppseiingstid.
§ 6 Arbeidsoppgåver
Rådet skal for kvart år utarbeide forslag til arbeidsprogram for komande år, og legge denne
fram for Tinget saman med budsjett for same periode. Dette arbeidsprogrammet kan også
innehalde saker og tiltak som krev arbeid over fleire år.
Rådet skal freiste å ivareta ein god dialog med næringslivet i regionen.
Tinget vedtek arbeidsprogram, og denne skal vere retningsgjevande for Rådet sitt arbeid.
Rådet har likevel rett til å endre prioriteringane når spesielle tilhøve gjer dette nødvendig eller
ynskjeleg.

2

Kapittel 2: Tinget
§ 7 Samansetjing av Tinget
Ordførar, varaordførar, 1 anna kommunestyremedlem og rådmann i dei deltakande
kommunane utgjer medlemene av Tinget. Det blir oppnemnt personlege vararepresentantar.
Valperioden for Tinget fylgjer kommunevalperioden.
Regionordførar er også leiar for Tinget.
§ 8 Verksemda i Tinget
Tinget kjem saman minst to gonger i året. Fyrste møte skal normalt haldast i juni. Tinget kjem
saman når eit fleirtal i Rådet fastset det, eller når Regionordførar eller minst to av
medlemskommunane krev det. Innkallinga til tingmøtet skal vere skriftleg og skal sendast
med minst 14 dagars varsel og skal innehalde oppgåve over dei sakene som skal handsamast.
Tinget gjer sine vedtak i møte leia av Regionordførar eller av Regionvaraordførar når
ordføraren har forfall. Viss ingen av desse er med i møtet, vel Tinget ein møteleiar for møtet.
Vedtak i Tinget blir gjort med vanleg fleirtal og er gyldig når minst 50% av
medlemene/varamedlemene møter og har røysta i den aktuelle saka. Ved likt stemmetal gjer
møteleiaren si røyst utslaget.
§ 9 Tingets ansvar
1. Godkjenning av arbeidsprogram og budsjett
2. Godkjenning av årsmelding og rekneskap
3. Fastsetting av godtgjering og liknande
4. Handsame forslag til vedtektsendringar
5. Val
6. Handsame andre saker etter vedtak i Rådet

Kapitel 3: Rådet
§ 10 Rådet
Ordførarane i dei deltakande kommunane utgjer Rådet, med varaordførarane som personlege
vararepresentantar. Rådet skal stå for den daglege drifta i samarbeid med sekretariatet, og i
samsvar med vedtekne arbeidsoppgåver.
Leiar og nestleiar i Rådet blir vald av Tinget for 2 år av gongen. Tittelen for desse tillitsvalde
er Regionordførar for Vest-Telemark og Regionvaraordførar for Vest-Telemark.
Rådmennene har møte- og talerett i Rådet.
Rådet kan oppnemne underutval eller liknande til å arbeide med fullmakt frå Rådet.
§ 11 Om avstemning og vetorett
Kvart medlem av Rådet har vetorett med omsyn til om ei sak skal handsamast i Rådet. Viss
vetoretten blir nytta, skal saka trekkast frå vidare handsaming. Det skal tungtvegande grunnar
til for å nytte vetoretten, og bruken skal grunngjevast i kvart tilfelle.
Vedtak i saker som Rådet handsamar blir gjort med vanleg fleirtal. Ved likt stemmetal gjer
møteleiarens røyst utslaget.
§ 12 Verksemda i Rådet
Regionordføraren er ansvarleg for at verksemda i Vest-Telemarkrådet føregår i samsvar med
vedtektene og god forvaltningsskikk. Regionordføraren skal sjå til at det kvart år blir
utarbeidd årsmelding med rekneskap for verksemda i regionrådet. Denne skal sendast dei
same som får tilsendt møteprotokoll.
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Kapitel 4 Administrasjon, økonomi
§ 13 Sekretariat/administrasjon
Rådet har høve til å engasjere/tilsette sekretær/dagleg leiar og anna naudsynt hjelp innafor
vedteken arbeidsplan og budsjett, eller å kjøpe sekretariatstenester.
§ 14 Budsjett, finansiering
Tinget vedtek etter forslag frå Rådet kvart år eige budsjett.
Etter vedtak i Telemark Fylkesting dekker Telemark Utviklingsfond ein del av kommunanes
årlege utgifter til det regionale samarbeidet. Tilsvarande beløp vert dekt av dei 6 kommunane
etter slik fordeling:50 % fordelast med like beløp på dei 6 kommunane, medan resterande
50 % vert fordelt etter folketalet i kommunane.
Deltakarkommunane skal ikkje gjere innskott i Vest-Telemarkrådet i samband med at Rådet
blir organisera etter kommunelovas § 27. Vest-Telemarkrådet har ikkje høve til å ta opp lån
utan særskild godkjenning av deltakarkommunane.
§ 15 Rekneskap og forvaltning
Rådet er ansvarleg for rekneskapsføringa og forvaltninga av midlane til regionrådet.
§ 16 Godtgjering og kostnadsdekking for tillitsvalde
Tinget skal i samband med budsjetthandsaming fastsetje godtgjering til Regionordførar,
Regionvaraordførar og rådsmedlemer.
Reiseutgifter i samband med møta i Tinget og Rådet dekkast av den einskilde kommune.
§ 17 Informasjonsarbeid
Sakliste og møtereferat til rådsmøte og møte i Tinget skal sendast alle faste medlemer og
varamedlemer til dei styrande organa. Det same materialet skal sendast gruppeleiarane for dei
politiske partia i medlemskommunane.
Styrande organ og administrasjon skal syte for eit aktivt informasjonsarbeid til publikum om
arbeidet i regionrådet. Offentleggjering av saker og vedtak fylgjer same lovregulering som
gjeld for kommunane.
Dokumenta til Vest-Telemarkrådet skal oppbevarast forsvarleg og i samsvar med reglane i
arkivlova.
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Vest-Telemarkrådet

Rådsmøte 20. oktober 2015

Sak 38/2015 Høyring - forslag til administrasjonsstad i dei nye
politidistrikta.
Bakgrunn.
I brev av 5. oktober 2015 blir mellom andre kommunane invitert til å kome med merknader til
forslag til administrasjonsstad i dei nye politidistrikta.
Høyringa inngår i prosessen omkring politireformen, og det er også lagt opp til ein
høyringskonferanse i Oslo 14. oktober 2015.
Iflg brevet er administrasjonsstad definert som staden der politimeisteren har sitt kontor og at
operasjonssentralen skal vera plassert på same stad.
Operasjonsentralen til politiet skal dessutan vera samlokalisert med nødmeldesentralane til
brann- og redningsvesenet, og tilrettelagt for samlokalisering med helsetenestens AMKsentralar.
Av brevet går det fram at framtidig organisering av tenestestrukturen, og mogleg samanslåing
av lensmannskontor ikkje vert berørt i samband med beslutninga om administrasjonsstad.
Dette er prosessar, som iflg. brevet, skal føregå i samarbeid med berørte kommunar og som
tidlegast skal starte opp i 2016.
For oss inneber forslaget at Telemark, Buskerud og Vestfold vert slått saman til eitt
politidistrikt (Sør-Øst), og at administrasjonsstad blir Drammen.
Høyringsinstsansane vert bedne om å vurdere og drøfte:
- konsekvensane for statlege arbeidsplassar (distriktspolitiske konsekvensar)
- "hensynet med formålet med lokaliseringspolitikken".
Høyringsfristen er sett til 17. november 2015, og høyringsinstansane er bedt om å vurdere
behovet for å legge fram høyringsnotatet for andre enn dei som er nemnt.

Forslag til vedtak:
Med utgangspunkt i signal framkome i møtet, gjev Vest-Telemarkrådet administrasjonen i
oppdrag å utarbeide forslag til uttale i saken. Uttaleforslaget vert å sende ordførarane og
rådmennene med tanke på godkjenning innan høyringsfristen 17. november 2015.

Se adresseliste
Deres referanse

Vår referanse
2015/03620

Dato
05.10.2015

Høring – forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene
Innledning
Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal gjennomføres en politireform. Målet med reformen
er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse
til å forebygge, etterforske, og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.
Som en del av politireformens første fase, skal det etableres 12 nye politidistrikter.
Politidirektoratet sender med dette på høring forslag om lokalisering av
administrasjonssteder i de nye politidistriktene. Politidirektoratet inviterer også til en
høringskonferanse om forslaget til administrasjonssteder.
Med administrasjonssted menes sted i politidistriktet der politimesteren har sitt kontor og
sin lederstøtte. Det er besluttet at operasjonssentralen skal være plassert på samme
geografiske sted som administrasjonsstedet1. Øvrige fellesfunksjoner og fagmiljøer skal
kunne lokaliseres på flere steder i de nye distriktene. Politiets operasjonssentraler skal
samlokaliseres med brann- og redningsvesenets nødmeldesentraler, og det skal legges til
rette for samlokalisering med helsetjenestens AMK-sentraler2.
Valg av administrasjonssted vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen
direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode
polititjenester der folk er. Oppgavene som skal utføres ved administrasjonsstedet er i stor
grad stedsuavhengige, og vil derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av politiets
tjenester. I politidistriktene skal fortsatt det meste av tjenesteproduksjonen og
publikumskontakten skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens
politistasjoner og lensmannskontor.
Spørsmålet om fremtidig organisering av tjenestestedsstrukturen i politiet, og eventuell
sammenslåing av lensmannskontorer, berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i
distriktene. Endringer i tjenestestedsstrukturen vil kreve lokale prosesser under ledelse av ny
politimester. Dette er prosesser som skal foregå i samarbeid med berørte kommuner, og
som tidligst forventes å starte opp i 2016.

1
2

Jfr. Innst. 306 S (2014-2015).
Jfr. Prop 61 LS (2014-2105) og oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 23.06.2015.

Politidirektoratet
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Forslag til administrasjonssteder
Politidirektoratets foreløpige konklusjoner om administrasjonssted i de nye politidistriktene
er som følger:
Tabell 1 – foreløpig konklusjon administrasjonssteder i nye politidistrikter
Nye politidistrikt
Geografisk område

Administrasjonssted i nytt distrikt

Finnmark

Finnmark fylke

Kirkenes*

Troms

Troms fylke

Tromsø

Nordland

Nordland fylke

Bodø

Trøndelag

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker

Trondheim

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylke

Ålesund

Vest

Hordaland pd og Sogn og Fjordane fylke

Bergen

Sør-Vest

Rogaland fylke pluss Sirdal kommune, og
Haugaland og Sunnhordland pd

Stavanger

Agder

Vest-Agder fylke unntatt Sirdal kommune,
og Aust-Agder fylke

Kristiansand*

Sør-Øst

Telemark, Vestfold og Buskerud fylker

Drammen

Oslo

Oslo pd og Asker og Bærum pd

Oslo

Øst

Follo, Romerike og Østfold pd

Sarpsborg

Innlandet

Oppland og Hedmark fylker

Hamar

*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som
administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.

Høringsnotatet omfatter som vist ovenfor foreløpige konklusjoner om
administrasjonssteder i 10 nye politidistrikter. Det bes om at det i høringsinnspillene vises til
hvilket politidistrikt det inngis merknader til.
Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om at spørsmålet om vurderinger av
konsekvenser for statlige arbeidsplasser overlates til høringsrunden, spesielt i
departementene, og at dette ønskes drøftet i høringsinnspillene. Departementet har også
bedt Politidirektoratet om å redegjøre for antall arbeidsplasser som flyttes som direkte følge
av valg av administrasjonssted. Ettersom dette i stor grad omfatter politiets operative
ressurser, er disse opplysningene underlagt taushetsplikt jfr. politiloven § 24. Opplysningene
om antall arbeidsplasser som flyttes vil meddeles Justis- og beredskapsdepartementet i egen
ekspedisjon. Høringsinstansene bes om å vurdere, og drøfte:
•
•

konsekvensene for statlige arbeidsplasser (distriktspolitiske konsekvenser)
hensynet med formålet med lokaliseringspolitikken

Høringsfrist
Politidirektoratet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til:
politidirektoratet@politiet.no innen 17. November 2015, merket saksnr. 2015/03620.
Merknader kan også sendes til:
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Politidirektoratet ("2015/03620")
Postboks 8051 Dep
0030 OSLO
Høringsnotatet er også lagt ut på politiets internettside politi.no. Spørsmål om
høringsnotatet kan rettes til Hans Bakke på epost hans.bakke@politiet.no.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bes om å vurdere om det er
behov for å forelegge høringsnotatet for andre etater og organer enn dem som er særskilt
nevnt. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil publiseres på politi.no.
Høringskonferanse
Politidirektoratet inviterer til høringskonferanse om forslaget onsdag 14. Oktober 2015 kl.
9.30. Høringskonferansen holdes i Politihøgskolens lokaler (Slemdalsveien 5, Oslo).
Påmelding sendes til katarina.stenrud@politiet.no innen fredag 9. oktober kl. 14. Ønsker
om direkte møter med Politidirektoratet i forlengelse av høringskonferansen meldes inn
sammen med påmelding.
Tema på høringskonferansen:
• Valg av administrasjonssted
• Orientering om gjennomføring av politireformen, med vekt på
o Fremdrift for reformen i politidistriktene
o Prosess for justering av tjenestestedsstrukturen (politistasjoner og
lensmannskontor)
Ved høy påmelding til høringskonferansen kan det bli aktuelt med flere gjennomføringer
samme dag. I så fall vil representanter fra berørte kommuner bli prioritert i første
gjennomføring.

Med hilsen

Vidar Refvik
Kopi til:
Justis- og
beredskapsdepartementet

Vedlegg:
Liste over
høringsinstanser
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Vedlegg:
Høringsinstanser
Departementene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Ledere av 110-sentralene
Politidistriktene
Styrene for 110-sentralene
Særorganene
Tjenestemannsorganisasjonene i politiet

HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSSTEDER I NYE
POLITIDISTRIKT
POLITIDIREKTORATET 5. OKTOBER 2015, ("2015/03620)
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1. Innledning og bakgrunn
Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal gjennomføres en politireform. Målet med reformen er et
nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å
forebygge, etterforske, og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Som en del
av politireformens første fase, skal det etableres 12 nye politidistrikter.
Færre
og
større
politidistrikter skal gi mer kraft til politiets viktigste oppgaver, med bedre kapasitet og kompetanse
til å løse kjerneoppgavene likere og mer effektivt. Reformen skal sikre tilstedeværelsen av et
kompetent og effektivt politi der folk bor. Samtidig skal det utvikles gode fagmiljøer som er rustet
til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.
I forbindelse med etablering av de nye politidistriktene fra 1. januar 2016, skal det besluttes hvor
administrasjonssted (hovedsete) i politidistriktene skal lokaliseres. Med administrasjonssted menes
sted i politidistriktet der politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte. Det er besluttet at
operasjonssentralen skal være plassert på samme geografiske sted som administrasjonsstedet.
Valg av administrasjonssted vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte,
men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der
folk er. Oppgavene som skal utføres ved administrasjonsstedet er i stor grad stedsuavhengige, og
derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av politiets tjenester. I politidistriktene skal
fortsatt det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skje i de geografiske
driftsenhetene, som består av dagens politistasjoner og lensmannskontor.
Spørsmålet om fremtidig organisering av tjenestestedsstrukturen i politiet, og eventuell
sammenslåing av lensmannskontorer, berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i
distriktene. Endringer i tjenestestedsstrukturen vil kreve lokale prosesser under ledelse av ny
politimester. Dette er prosesser som skal foregå i samarbeid med berørte kommuner, og som
forventes å starte mot slutten av 2016.
Valg av administrasjonssted innebærer heller ikke et valg av lokalisering for alle fellesfunksjoner og
fagmiljøer i det nye politidistriktet. Felles enheter og fagmiljøer vil kunne plasseres flere steder i de
nye distriktene.
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å beslutte hvor
administrasjonsstedene i de nye politidistriktene skal lokaliseres, innenfor følgende rammer:
• Politiets operasjonssentraler skal lokaliseres på samme geografiske sted som
administrasjonsstedet (ref. Prop. 61 LS (2014-2015)).
• Lokaliseringen skal legge til rette for tett og god samhandling mellom politimesteren,
dennes stab og operasjonssentralen.
• Politiets operasjonssentraler skal samlokaliseres med brann- og redningsvesenets
nødmeldingssentraler, og det skal legges til rette for en samlokalisering med helsevesenets
AMK-sentraler.
• For å sikre effekten av samlokalisering skal nødmeldingssentralene lokaliseres vegg-i-vegg i
samme etasje. Det skal legges til rette for å kunne etablere stab i tilknytning til
operasjonssentralen.
• Administrasjonsstedet for Finnmark politidistrikt skal ligge i Kirkenes jfr. Innst. 306 S
(2014-2015). Agder politidistrikt videreføres som eget politidistrikt jfr. Innst. 306 S (20142015), og administrasjonssted i Agder politidistrikt forblir således Kristiansand som i dag.
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Det er administrasjonsstedene i dagens politidistrikter som er vurdert som alternativer til
administrasjonssted i de nye politidistriktene, ettersom andre alternativer vurderes å ligge utenfor
de tids- og kostnadsrammer politiet nå forholder seg til i etableringen av nye politidistrikter.
I kapittel 2 nedenfor beskrives kriteriene som er lagt til grunn i vurderingen av alternative
administrasjonssteder. Kapittel 3 gir en samlet oversikt over foreslåtte administrasjonssteder. I
kapittel 4 beskrives de vurderingene som ligger til grunn for forslag om administrasjonssted i de
enkelte politidistrikter. I kapittel 5 omtales konsekvenser for arbeidsmarkeder som mister statlige
arbeidsplasser, herunder en omtale av hvor mange ansatte i politiet som berøres av omstillingen.
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2. Kriterier og vurderingsfaktorer
2.1 Operasjonaliserte faktorer
Politidirektoratet har ved forslagene til lokalisering av administrasjonssteder lagt vekt på kriterier i
tråd med "Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon"1.
Med utgangspunkt i de kriterier og krav som beskrives i disse retningslinjene, har Politidirektoratet
utarbeidet et sett med operasjonaliserte faktorer som mer konkret gjenspeiler forhold som anses
viktige for beslutningen om lokalisering av administrasjonssteder:
• Gjennomføringskostnader for etablering av operativ ledelse fra nytt administrasjonssted
I de nye politidistriktene skal kapasiteten innenfor operativ ledelse styrkes. I praksis betyr dette
at operasjonssentralene må utvides med flere operatørplasser, noe som igjen normalt forutsetter
tilpasninger av bygningsmassen. Videre vil stillinger for arbeidstakere ved operasjonssentraler
som avvikles flyttes til nytt administrasjonssted, noe som kan utløse behov for omstillingsmidler
i tråd med omstillingsavtalen for politi- og lensmannsetaten. Samtidig har politiet begrensede
midler for gjennomføring av den forestående reformen. Ved valg av administrasjonssted vil det
derfor være nødvendig å vurdere kostnadssiden ved å etablere de ulike
lokaliseringsalternativene. Alternativer med lavest gjennomføringskostnader vil derfor vurderes
best egnet innenfor denne faktoren. Faktoren dekker altså kostnader ved å tilrettelegge
bygninger og teknologiske løsninger for større kapasitet ved operasjonssentral ved nytt
administrasjonssted2. I dette ligger kostnader ved å utvide antall operatørplasser, innkjøp og
installasjon av lokalt samband og teknologi for operasjonssentralene, kostnader ved eiendom,
bygg og anlegg (EBA), primært i forbindelse med ombygging/utviding av tekniske rom og
operasjonssentralens område, samt omstillingskostnader for ansatte ved operasjonssentraler
som får sitt arbeidssted flyttet3.
• Vurdert egnethet ved nye operasjonssentraler
Selv om det igangsettes tiltak for å styrke dagens politihus med operasjonssentraler, vil deres
egnethet for politiet variere. Dette kan skyldes byggenes konfigurasjon og alder, tilgjengelig areal
til disposisjon, om det er andre leietakere i bygget, byggets plassering i bymiljøet. Faktoren vil ha
betydning for muligheten for å etablere et minimum av grunnsikring i form av forebyggende
sikringstiltak ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombyggingsarbeid uten å
forårsake høy risiko for forstyrrelse av operativ drift og krisehåndteringsevne, og muligheten for
å etablere tilfredsstillende arbeidsforhold for arbeidstakerne sett i et helse- og miljøperspektiv.
Det er lagt vekt på muligheter for gjennomføring, potensial for å ivareta sikkerhetshensyn ved
operasjonssentralen. Sikringstiltak er ikke inkludert i EBA-kostnadene. I tillegg er det sett på
hvordan operasjonssentralene ved de alternative lokasjonene vil fungere som praktisk
arbeidsplass. Faktoren vil ha betydning for muligheten for å sikre operasjonssentralen og
politiets krisehåndteringsevne mot ulike trusler, muligheten for å gjennomføre
ombyggingsarbeid uten å hindre operativ drift har en stor fremdriftsmessig usikkerhet i seg, og
muligheten for å etablere tilfredsstillende arbeidsforhold for arbeidstakerne sett i ett helse- og
1

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 28.11.2014: Retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg
tenesteproduksjon.
2
Basert på kartlegging av politiets operasjonssentraler 2015, gjennomført av Politiets fellestjenester. Kartleggingen omfatter
også vurderinger av mulig samlokalisering med andre nødetater. I tillegg er erfaringstall ved innføring av nødnett benyttet for
teknologiske løsninger.
3
Omstillingskostnader er beregnet ut fra en forutsetning om at alle ansatte ved operasjonssentralene følger med til nytt
arbeidssted. Der dette ikke skjer vil politiet måtte dekke alternative kostnader knyttet til rekruttering, opplæring og større
belastning på gjenværende ansatte. Omstillingskostnadene er beregnet med utgangspunkt i omstillingsavtalen for politi- og
lensmannsetaten. Grovt sett kan det sies at jo lenger unna et arbeidssted flyttes, jo høyere kostnader påløper for
omstillingsmidler. For reisetidsberegninger er offentlig kommunikasjon lagt til grunn.
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miljøperspektiv. Alternativer som ivaretar disse hensynene vil å et fortrinn ved valg av
administrasjonssted.
Omtalen av vurdert egnethet ved operasjonssentralene for det enkelte administrasjonssted i
høringsnotatet vil være noe begrenset, ettersom opplysningene som er vurdert i denne
sammenheng i hovedsak er underlagt taushetsplikt jfr. politiloven § 24. Paragrafen omhandler
politiets alminnelige taushetsplikt i straffesaker og i politiets øvrige virksomhet. Taushetsplikten
gjelder også opplysninger om politiets operative virksomhet og organiseringen av den.
• Vurdert egnethet for samlokalisering av nødmeldingssentraler
Nasjonalt nødmeldingsprosjekt leverte desember 2014 en utredning hvor det ble foreslått en
rekke tiltak for å forbedre landets nødmeldingstjenester. Ett av disse tiltakene omfattet
organisering, der samlokalisering av nødmeldingssentralene for brann, politi og helse ble vurdert
å kunne gi positive effekter, særlig ved å gi større muligheter for økt læring og samhandling på
tvers av nødetatene. Tiltaket er nå en del av politiets oppdrag om gjennomføring av
nærpolitireformen. Inntil videre er det uklart om helsevesenets AMK-sentraler skal inngå i
fremtidig samlokalisering, men det forventes at politiet skal legge til rette for at dette kan skje.
Det er derfor lagt vekt på muligheten for å etablere gode samlokaliseringsløsninger for
nødmeldingstjenesten vedd de aktuelle lokasjonene. Det er tatt utgangspunkt i oppdragsbrevets
føringer om at nødmeldingssentralene skal lokaliseres vegg-i-vegg i samme etasje. Alternativer
som tilfredsstiller muligheten for å samlokalisere alle tre nødmeldingssentraler vurderes best
innenfor denne faktoren. Alternativer som gir mulighet for samlokalisering av politiets og
brannvesenets 110-sentraler i samme etasje vurderes også som gode, gitt usikkerheten rundt
AMK-sentralenes deltakelse i samlokaliseringen. Deretter faller alternativenes vurderte egnethet
ettersom de eventuelt ikke har rom for samlokalisering i samme etasje eller samme bygg. jfr.
regjeringens ambisjon om å samlokalisere nødmeldingssentraler for brann og politi, og at det
ønskes at det skal legges til rette for at helsevesenets nødmeldingssentral også kan inngå i
samlokaliseringen. Faktoren vil ha betydning for muligheter for økt læring og samhandling på
tvers av nødetatene.
Samlokaliseringsløsningene er ikke kostnadsberegnet, og vil underlegges egne
beslutningsprosesser på et senere tidspunkt. Det er kun sett på mulighetsrommet for å få til
samlokalisering. Det vil være tilfeller der utvidelse av politiets egne operasjonssentraler, jf.
kriteriene om gjennomføringskostnad og egnethet ved nye operasjonssentraler, ikke gir rom for
videre umiddelbar utvidelse for samlokalisering med den lokale 110-sentralen. I slike tilfeller kan
det oppstå behov for å bygge opp begge nødmeldingssentralene på nytt, gjerne i en annen
etasje. Dette kan være dyrere enn å utvide virksomheten med utgangspunkt i plasseringen av
dagens operasjonssentral, men trenger ikke nødvendigvis å bli det.
• Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet
Administrasjonsstedets beliggenhet i nye politidistrikt vil ha betydning for tidsbruk og kostnader
knyttet til reiser, intern samhandling og tjenesteutførelse i distriktet. Beliggenheten vil også ha
betydning for den langsiktige rekrutteringen til administrasjonsstedet og karrieremulighetene for
ansatte i politidistriktet. Det vil i hovedsak utøves stedsuavhengige tjenester fra
administrasjonsstedet. Politimesteren og dennes lederstøtte har liten grad av direkte
publikumskontakt, og operasjonssentralen besvarer politiets nødnummer og styrer politiets
operative ressurser ved oppdrag og hendelser. Publikum vil i hovedsak forholde seg til lokale
politistasjoner og lensmannskontor for service og hjelp når det er behov for det. I lys av dette
vurderes administrasjonsstedets avstand til publikum isolert sett å ha noe mindre betydning for
stedsvalget. Derimot vil administrasjonsstedets plassering ha mer betydning for den interne
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virksomheten i politidistriktet. Administrasjonsstedet vil være en naturlig møteplass for
distriktets driftsenheter, og virksomheten fra administrasjonsstedet vil i hovedsak være knyttet
til understøttelse av det lokale politiet. I dette lyset anses administrasjonsstedenes beliggenhet
sett opp mot øvrige tjenestesteder i politidistriktet som betydningsfullt. Dersom
administrasjonsstedets plassering gjør det mulig for flest mulig ansatte å veksle mellom tjeneste
på lokale politistasjoner og lensmannskontorer og ved administrasjonsstedet, uten å måtte flytte,
vil dette være positivt og praktisk for karrieremulighetene.
Den fremtidige tjenestestedsstrukturen, med distriktenes lensmannskontorer og politistasjoner,
vil bli behandlet senere i nærpolitireformen. Dagens tjenestestedsstruktur har derfor begrenset
nytte som grunnlag for å vurdere beliggenhet for alternative hovedseter. Det legges imidlertid til
grunn at tjenestestedsstrukturen og fordeling av politiansatte i sterk grad skal følge distriktenes
befolkningsmønstre. Politidirektoratet finner det derfor riktig å vurdere administrasjonsstedenes
beliggenhet opp mot befolkningstyngdepunktene i de enkelte distriktene, selv om den fysiske
nærheten til publikum isolert sett vurderes å være av mindre betydning. Det antas altså at
nærheten til befolkningstyngdepunktene i denne sammenheng representerer nærhet til de
fremtidige tjenestestedene og samtidig fanger opp den verdien som ligger i et godt langsiktig
rekrutteringsgrunnlag.
For å vurdere den kostnadseffektive og praktiske beliggenheten av de ulike alternative
administrasjonsstedene er det beregnet kjørelengde fra de enkelte alternativene til
gjennomsnittet av befolkningen i distriktet, basert på grunnkretser og befolkningsmønstre.
Alternativer med kortest gjennomsnittlig kjørelengde til befolkningen vurderes best. Siden det
er stor forskjell mellom distriktene med hensyn til geografisk utstrekning og reiselengder,
vurderes betydningen av denne faktoren ulikt. I distrikter med korte avstander er derfor
faktoren tillagt begrenset vekt i totalvurderingen, og vektleggingen av gjennomføringskostnader
er motsvarende økt. I distrikter med lange avstander er vektleggingen av kostnadseffektiv og
praktisk beliggenhet økt, med motsvarende lavere vektlegging av gjennomføringskostnader.
• Rekrutteringsgrunnlag
Ved opprettelse av nye administrasjonssteder er det, ved siden av å få på plass et støtteapparat
rundt politimesteren, sentralt å etablere en enhetlig operativ ledelse i de nye politidistriktene.
Det skal etableres én operasjonssentral i hvert distrikt, og det blir avgjørende for distriktets
operative styring og kapasitet å sikre tilstrekkelig og kvalifisert bemanning. Det er et mål å ta
vare på kvalifisert arbeidskraft og å få med ansatte ved dagens operasjonssentraler til
operasjonssentralene ved nytt nye administrasjonssted, for å sikre tilfredsstillende operativ
styring, og beredskap og krisehåndteringsevne i de nye politidistriktene. Det vil samtidig være
behov for å rekruttere nytt personell for å dekke operasjonssentralenes bemanningsbehov. De
alternative administrasjonsstedenes forutsetninger for å kunne dekke eget bemanningsbehov,
uten samtidig å svekke det lokale politiet, er derfor en viktig faktor ved stedsvalget. Ansatte med
politiutdanning i det geografiske området rundt de alternative administrasjonsstedene utgjør den
viktigste rekrutteringsbasen, både med tanke på operasjonssentralene og eventuelle andre
fagmiljøer som kan plasseres ved administrasjonsstedet. Det er ikke endelig tatt stilling til hvilke
andre fagmiljøer som kan plasseres ved administrasjonsstedet, og det vil være et eget
organisasjons- og personalløp videre på dette området. Rekrutteringsgrunnlaget for
operasjonssentralen vil være representativt også for andre politifaglige miljøer som kan bli lagt
til administrasjonsstedet, og forutsettes samtidig å gi en god indikasjon på
rekrutteringsgrunnlaget for personell med andre kompetansetyper som vil tjenestegjøre ved
administrasjonsstedet..
For å vurdere alternativenes forutsetninger er det tatt utgangspunkt i hvilket
rekrutteringsgrunnlag som i dag eksisterer rundt de alternative hovedsetene, basert på
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politiansatte som bor i kommuner som ligger helt eller delvis innenfor en times reisevei fra de
alternative administrasjonsstedene. Det er både sett på politiansatte innenfor det nye distriktet
og potensial for å rekruttere politiansatte i nærliggende nabodistrikt. Alternativer hvor
bemanningsbehovet ved operasjonssentralen utgjør en begrenset andel av alle politiansatte i
nærområdet vurderes bedre egnet enn alternativer der operasjonssentralen krever en relativ
høyere bemanningsandel.
Denne faktoren beskriver muligheten for å dekke
administrasjonsstedets bemanningsbehov, med særlig vekt på operasjonssentralen ettersom
disse stillingene vil bli direkte berørt av omstillingen. Denne faktoren vil i tillegg ha betydning
for fremtidig rekruttering og mulighet for flest mulig av distriktets tjenestemenn til å kunne
legge deler av sin karriere til administrasjonsstedet, uten nødvendigvis å måtte flytte.
• Infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø, offentlige myndigheter mv.
Det er vurdert om politiets virksomhet ved administrasjonsstedene stiller særlige krav til fysisk
og digital infrastruktur, og behov for nærhet til andre offentlige myndigheter eller
samarbeidsaktører, og hvorvidt alternative lokasjoner tilfredsstiller dette. På dette punktet vil
nærhet til samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap, og håndtering av større kriser og
hendelser være mest relevant. I tillegg vil infrastruktur rundt alternativene til
administrasjonssted vurderes ut fra behov for effektiv reisevirksomhet i tjenesten, og i mindre
grad operativ polititjeneste. Det er ikke vurdert særskilte krav utover disse på dette området.
• Hensyn til formålet til lokaliseringspolitikken
I følge retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser, skal det ved omlokalisering av
statlige virksomheter legges vekt på lokalisering i regionale sentra der virksomheten har størst
potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, med hensyn til omfang og bredde.
For denne faktoren er det vurdert hvilke alternative administrasjonssteder som har størst
potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, ut fra andel sysselsatte i statlig
tjenesteproduksjon i den enkelte region, sett opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av
voksen befolkning. Det er tatt utgangspunkt i samfunnstrekk og egenskaper ved bo- og
arbeidsmarkedsregioner4. Alternativer hvor det regionale senter er preget av relativt lav generell
sysselsetting, lav andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon og lav befolkningsvekst kommer
best ut av vurderingen innenfor denne faktoren.
2.2 Rangering og vekting av kriteriene
Politidirektoratet har i sin vurdering lagt størst vekt på hensynet til rekrutteringsgrunnlag med
tanke på å kunne dekke administrasjonsstedets bemanningsbehov, kostnadseffektiv praktisk
beliggenhet i politidistriktet og gjennomføringskostnader ved å etablere operativ ledelse ved nytt
administrasjonssted. Beliggenhet er tillagt økt betydning i forhold til gjennomføringskostnader i
politidistrikter med store reiseavstander fordi det vil være ulikheter mellom distrikter om hvor stor
innvirkning reiseavstander vil ha på daglig tilbud og driftskostnader, og motsatt. Vurdert egnethet
ved nye operasjonssentraler og vurdert egnethet for samlokalisering mellom politi, brann og helse
er vektet noe lavere. Disse er gitt samme vekt som vurdering av nærhet til samarbeidsaktører
(offentlige myndigheter, fagmiljøer og andre) og infrastruktur, sammen med hensynet til formålet
med lokaliseringspolitikken. Ut fra disse kriteriene er ulike hensyn veid opp mot hverandre, og
Politidirektoratet har gjort en helhetsvurdering av alternativene til administrasjonssted.
Koblingen mellom de operasjonaliserte kriteriene og krav og kriterier i retningslinjene fremgår av
tabell 1 nedenfor.

4

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014): Regionale utviklingstrekk 2014.
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Tabell 1 – Operasjonaliserte kriterier opp mot krav i "Retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg
tenesteproduksjon".

Kriterium

Vekt

Henvisning til kriterier i retningslinjene fra
KMD 28.11.2014

Rekrutteringsgrunnlag

20 %

Krav til kompetanse

Gjennomføringskostnader for etablering av operativ
ledelse fra nytt administrasjonssted

15 %* Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning

Kostnadseffektiv praktisk beliggenhet

25 %* Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Krav til kompetanse
(Nærhet til tjenesten)

Vurdert egnethet ved nye operasjonssentraler

10 %

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning

Vurdert egnethet for samlokalisering mellom politi,
brann og helse

10 %

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning

Infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø,
offentlige myndigheter mv.

10 %

Infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø,
offentlige myndigheter mv.

Hensyn til formålet til lokaliseringspolitikken

10 %

Hensyn til formålet til lokaliseringspolitikken

* Vektingen mellom disse kriteriene varierer noe ut fra grad av reiseavstander i politidistriktene, se beskrivelse
under pkt. 2.1.

Beskrivelsen av de enkelte politidistriktene i kapittel 4 tar utgangspunkt i disse operasjonaliserte
kriteriene. En nærmere beskrivelse av grunnlagsinformasjon fremgår av vedlegg 1.
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3. Forslag til administrasjonssteder
Politidirektoratet har vurdert alternative administrasjonssteder pr. politidistrikt enkeltvis, basert på
administrasjonsstedene i dagens politidistrikter. I kapittel 4 beskrives vurderingene som er gjort for
alternativene i det enkelte politidistrikt. Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over de 10
forslagene som er til høring.
Tabell 2 – oppsummering forslag administrasjonssteder
Nye politidistrikt
Geografisk område

Administrasjonssted i nytt distrikt

Finnmark

Finnmark fylke

Kirkenes*

Troms

Troms fylke

Tromsø

Nordland

Nordland fylke

Bodø

Trøndelag

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker

Trondheim

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylke

Ålesund

Vest

Hordaland pd og Sogn og Fjordane fylke

Bergen

Sør-vest

Rogaland fylke pluss Sirdal kommune, og
Haugaland og Sunnhordland pd

Stavanger

Agder

Vest-Agder fylke unntatt Sirdal kommune,
og Aust-Agder fylke

Kristiansand*

Sør-Øst

Telemark, Vestfold og Buskerud fylker

Drammen

Oslo

Oslo pd og Asker og Bærum pd

Oslo

Øst

Follo, Romerike og Østfold pd

Sarpsborg

Innlandet

Oppland og Hedmark fylker

Hamar

*Kirkenes som administrasjonssted i Finnmark politidistrikt er politisk besluttet. Kristiansand videreføres som
administrasjonssted ettersom Agder politidistrikt ikke er berørt av sammenslåing av politidistrikter.
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4. Administrasjonssted i det enkelte politidistrikt
Nedenfor beskrives forslag og vurderinger om administrasjonssted i det enkelte politidistrikt.
4.1 Finnmark politidistrikt
Det er politisk besluttet at administrasjonssted i nye Finnmark politidistrikt blir Kirkenes, jfr.
Innst. 306 S (2014-2015). Andre alternativer er således ikke vurdert her.
4.2 Troms politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Troms politidistrikt er Tromsø og Harstad.
Politidirektoratets forslag er at administrasjonssted i Troms politidistrikt legges til Tromsø..
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Tromsø vurderes å ha en vesentlig mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet, både når det
gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet mellom
befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted. Gjennomsnittlig kjøretid fra Tromsø til
publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) i Troms politidistrikt er beregnet til i overkant av 1 ¾ time,
mens kjøretiden fra Harstad er beregnet til om lag 3 timer og 20 minutter. Om lag 70 000
innbyggere i Troms politidistrikt har reisevei på inntil 1 time til Tromsø, mens ca. 30 000 kan nå
Harstad på samme kjøretid. På grunn av de store reiseavstandene i distriktet tillegges kriteriet
større vekt enn i distrikter med kortere avstander.
Gjennomføringskostnader
Dagens nye politihus i Tromsø anses meget godt egnet for nytt administrasjonssted og har lavest
beregnet kostnad for etablering av tilfredsstillende kapasitet ved operasjonssentralen. Harstad vil ha
betydelig større kostnader enn Tromsø for å etablere ønsket kapasitet ved operasjonssentral ved
nytt administrasjonssted. Dette gjelder både kostnader ved å utvide antall operatørplasser og
gjennomføringskostnader knyttet til utvidelse og/eller ombygging. Dette skyldes primært at
Tromsø har en større operasjonssentral i dag. Kostnadene ved å utvide antall operatørplasser i
Harstad vurderes å være ca. 0,8 mill. kroner høyere enn utvidelse av operatørplasser i Tromsø, og
det vil være ca. 1,8 mill. kr. høyere EBA-kostnader knyttet til ombygging av operasjonssentralen i
Harstad. Det forventes om lag 1 mill. kroner høyere personellrelaterte omstillingskostnader ved å
legge administrasjonsstedet til Harstad, fordi dette alternativet vil endre arbeidssted for flere
ansatte enn om Tromsø velges. I begge tilfeller forventes ukependling og flytting å bli aktuell
løsning for de som blir berørt av omstillingen.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Tromsø anses som vesentlig bedre egnet enn Harstad når det gjelder summen av potensial for å
ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombygging og
utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- og miljørelaterte forhold ved operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren er
underlagt taushetsplikt, jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og vurderingsfaktorer i
kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Tromsø og Harstad har relativt like forutsetninger når det gjelder egnethet for potensiell
samlokalisering med andre nødmeldingssentraler. Både Tromsø og Harstad har potensial for
samlokalisering med brann- og redningsvesenets nødmeldingssentral i samme etasje, uten å flytte
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politiets operasjonssentral. Det anses ikke som realistisk med en samlokalisering med helsevesenets
AMK-sentraler i samme etasje som politiet i dagens bygg verken i Tromsø eller Harstad.

Rekrutteringsgrunnlag
Det er behov for å ha tilstrekkelig bemanning på operasjonssentralene i de nye politidistriktene, og
å ha et tilstrekkelig grunnlag for rekruttering til operasjonssentralen og andre politifaglige miljøer
ved administrasjonsstedet. Begge alternativene har et begrenset rekrutteringsgrunnlag i sitt
nærområde, men det er samtidig stor forskjell, der Tromsø har vesentlig bedre forutsetninger for å
dekke administrasjonsstedets bemanningsbehov enn Harstad, ettersom det bor langt flere
polititjenestemenn i geografisk nærhet til Tromsø enn Harstad. Med Harstad som
administrasjonssted vil operasjonssentralen alene kunne trenge mer enn halvparten av alle
polititjenestemenn i nærområdet, inklusive tjenestemenn med bosted i Nordland politidistrikt.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Tromsø vurderes som mer hensiktsmessig ut fra hensynet til nærhet til samarbeidsaktører i
forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og hendelser, da både fylkesmann,
fylkesberedskapssjef og AMK-sentralen er lokalisert i Tromsø. 110-sentral er lokalisert i både
Tromsø og Harstad. Tromsø har også et politimessig ansvar for norsk sokkelvirksomhet. Tromsø
vurderes også å ha noe bedre forutsetninger ut fra eksisterende infrastruktur for effektiv
reisevirksomhet i tjenesten.
Lokaliseringspolitikk
Harstad har vesentlig større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen
enn Tromsø, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i regionen sett opp
mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Harstad-regionen har hatt
en vesentlig lavere befolkningsvekst enn Tromsø i perioden 2004-2014, og en vesentlig lavere
andel av den sysselsatte befolkningen er sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon (Harstad 13,4% og
Tromsø 22,7% i 2013)5.
Oppsummering
Oppsummert anses Tromsø å være det beste alternativet for administrasjonssted i Troms
politidistrikt. Tromsø vurderes mest hensiktsmessig ut fra de høyest vektede kriteriene, både
hensynet til økonomi og gjennomførbarhet, kostnadseffektiv praktisk beliggenhet og
kompetansekrav (rekrutteringsgrunnlag). Tromsø vurderes også som mest hensiktsmessig ut fra
hensynet til nærhet til samvirkeaktører, mens Harstad kommer best ut når det gjelder potensialet
for å bidra til det lokale tilbudet av statlige arbeidsplasser. Potensialet for samlokalisering med
nødmeldingssentralene til brann og helse er vurdert å være relativt likt.

4.3 Nordland politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Nordland politidistrikt er Mosjøen og Bodø.
Politidirektoratets forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Bodø.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Bodø vurderes å ha en mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet enn Mosjøen, både når det
gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet mellom
5
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befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted. Gjennomsnittlig kjøretid fra Bodø til
publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) er beregnet til å være i underkant av 4 timer, mens kjøretiden
fra Mosjøen er beregnet til over 5 timer. Om lag 55 000 innbyggere har reisevei på inntil 1 time til
Bodø, mens ca. 18 000 kan nå Mosjøen på samme kjøretid. På grunn av de store reiseavstandene i
distriktet tillegges kriteriet større vekt enn i distrikter med kortere avstander.
Gjennomføringskostnader
Bodø vurderes som et mer hensiktsmessig alternativ enn Mosjøen ut fra hensynet til
gjennomføringskostnader ved å etablere administrasjonssted. Bodø vil ha lavere kostnader for å
etablere ønsket kapasitet ved operasjonssentralen, og betydelig lavere personellmessige
omstillingskostnader. Dette skyldes hovedsakelig at Bodø har størst operasjonssentral og flest
ansatte i dag. Mosjøen vurderes å medføre noe lavere gjennomføringskostnader, ca. 0,5 mill.
kroner, knyttet til utvidelse og ombygging, mens kostnadene ved å utvide antall operatørplasser
anslås å ligge ca. 0,8 mill. kroner høyere i Mosjøen enn i Bodø. Personellmessige
omstillingskostnader for lokalisering av administrasjonssted i Mosjøen anslås om lag 2 mill. kroner
høyere enn alternativet Bodø, på grunn av at flere ansatte blir berørt om administrasjonsstedet
legges i Mosjøen. I begge tilfeller forventes ukependling og flytting å bli aktuell løsning for de som
blir berørt av omstillingen.
I Bodø har politiet tilbud om å flytte operasjonssentral med visse tilleggsfunksjoner inn i ny
brannstasjon. Politidirektoratet ser fordeler og ulemper ved en slik løsning, og har foreløpig ikke
foretatt endelig beslutning. Valg av administrasjonssted er imidlertid basert på de lokaler politiet
disponerer i dag.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Mosjøen anses som noe bedre egnet enn Bodø når det gjelder summen av potensial for å ivareta
sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombygging og utvidelse
uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- og miljø-relaterte
forhold ved operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren er underlagt
taushetsplikt, jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og vurderingsfaktorer i kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Mosjøen og Bodø har relativt like forutsetninger når det gjelder egnethet for potensiell
samlokalisering med brann- og redningstjenestens nødmeldingssentraler. Både Bodø og Mosjøen
har potensial for samlokalisering med brann i samme etasje, uten å flytte politiets operasjonssentral.
Det anses ikke som realistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme
etasje som politiet i dagens bygg i verken Bodø eller Mosjøen.
Rekrutteringsgrunnlag
Bodø vurderes som mer hensiktsmessig ut fra hensynet til rekrutteringsgrunnlag. Begge
alternativene har et begrenset rekrutteringsgrunnlag i sitt nærområde, men det er samtidig stor
forskjell, der Bodø har vesentlig bedre forutsetninger for å dekke administrasjonsstedets
bemanningsbehov enn Mosjøen, ettersom det bor langt flere polititjenestemenn i geografisk
nærhet til Bodø. Med Mosjøen som administrasjonssted vil operasjonssentralen alene kunne trenge
godt over halvparten av alle polititjenestemenn i nærområdet.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Bodø vurderes som mer hensiktsmessig enn Mosjøen ut fra hensynet til nærhet til
samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og hendelser, ut fra
at både fylkesmann, fylkesberedskapssjef, 110-sentral og AMK-sentral er plassert i Bodø.
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Sivilforsvaret har avdeling i både Bodø og Mosjøen. I Bodø er også Hovedredningssentralen NordNorge lokalisert. For Mosjøens del har det blitt vektlagt at de har bygd opp særlig kompetanse
innenfor etterforskning og operativ bistand ved hendelser på kontinentalsokkelen, ettersom
Helgeland politidistrikt som ett av fire politidistrikter har et politimessig ansvar for norsk
sokkelvirksomhet. Bodø vurderes å ha noe bedre forutsetninger ut fra eksisterende infrastruktur
for effektiv reisevirksomhet i tjenesten.
Lokaliseringspolitikk
Mosjøen er vurdert å ha større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i
regionen enn Bodø, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i regionen
sett opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Mosjøen-regionen
har en befolkningsnedgang på 1,7% i perioden 2004-2014, mens Bodø har hatt en
befolkningsvekst på 11,8% i samme periode. Mosjøen har en vesentlig lavere andel av den
sysselsatte befolkningen sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn Bodø (Mosjøen 9,1% og Bodø%
21,2 i 2013)6.
Oppsummering
Oppsummert vurderes Bodø etter en samlet vurdering å være best egnet som administrasjonssted i
nye Nordland politidistrikt. Bodø vurderes mest hensiktsmessig fra de høyest vektede kriteriene,
både hensynet til gjennomføringskostnader, kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet, og krav til
kompetanse (rekrutteringsgrunnlag). Bodø kommer også best ut når det gjelder nærhet til
samvirkeaktører, mens Mosjøen kommer best ut når det gjelder operasjonssentralens egnethet med
tanke på politiets egen sikkerhet og som praktisk arbeidsplass, og potensial for å bidra til det lokale
tilbudet av statlige arbeidsplasser. Potensialet for samlokalisering med nødmeldingssentralene til
brann og helse er vurdert å være relativt likt.
4.4 Trøndelag politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Trøndelag politidistrikt er Steinkjer og Trondheim.
Politidirektoratets forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Trondheim.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Trondheim vurderes å ha en vesentlig mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet enn Steinkjer,
både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet
mellom befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted. Gjennomsnittlig kjøretid fra
Trondheim til publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) er beregnet til å være i overkant av 1 time,
mens kjøretiden fra Steinkjer er beregnet til i underkant av 2 timer. Om lag 265 000 innbyggere har
reisevei på inntil 1 time til Trondheim, mens ca. 65 000 kan nå Steinkjer på samme kjøretid. På
grunn av de relativt store reiseavstandene i distriktet tillegges kriteriet noe større vekt enn i
distrikter med kortere avstander.
Gjennomføringskostnader
Trondheim vurderes som det mest hensiktsmessige alternativet ut fra hensynet til
gjennomføringskostnader. Trondheim vil ha vesentlig lavere kostnader knyttet til å etablere ønsket
kapasitet ved operasjonssentralen. Dette skyldes at Trondheim har en større operasjonssentral i
dag, og flere ansatte enn Steinkjer. Dagens politihus i Trondheim anses som godt egnet i et
sammenslått nytt politidistrikt Trøndelag, mens dagens løsning ved Steinkjer ikke anses spesielt
egnet for en utvidelse av det omfang det her vil være snakk om. Eksempelvis vil kostnadene ved å
6
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utvide antall operatørplasser i Steinkjer til ønsket nivå være ca. 4,8 mill. kr. høyere enn ved
utvidelse i Trondheim. EBA-kostnader knyttet til ombygging av operasjonssentralen i Steinkjer vil
være betydelig større enn ved ombygging i Trondheim. Usikkerhet om hvordan en tilfredsstillende
løsning kan la seg realisere i Steinkjer, har medført at det ikke foreligger noe estimat for
prosjektkostnad. Personellmessige omstillingskostnader for lokalisering av administrasjonssted i
Steinkjer vil være vesentlig høyere enn ved lokalisering i Trondheim, siden det er betydelig flere
ansatte som blir berørt dersom administrasjonsstedet legges til Steinkjer. I begge alternativer
forventes ukependling og flytting å bli aktuell løsning for de som blir berørt av omstillingen, og
kostnadsforskjellen anslås å bli i overkant av 4,5 mill. kroner.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Trondheim er også vurdert som vesentlig bedre egnet enn Steinkjer når det gjelder summen av
potensial for å ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre
ombygging og utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige
helse- og miljø-relaterte forhold ved operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne
faktoren er underlagt taushetsplikt, jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og
vurderingsfaktorer i kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Steinkjer og Trondheim har relativt like forutsetninger når det gjelder egnethet for potensiell
samlokalisering med brann- og redningstjenestens nødmeldingssentraler. Begge har potensial for
samlokalisering med brann i samme etasje, uten å flytte politiets operasjonssentral, men dette vil
sannsynligvis kreve en større omrokkering av dagens operasjonsområder. Det anses ikke som
realistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme etasje som politiet i
dagens bygg i verken Trondheim og Steinkjer.
Rekrutteringsgrunnlag
Trondheim anses som mest hensiktsmessig ut fra hensyn til rekrutteringsgrunnlaget. Trondheim
har et vesentlig bredere rekrutteringsgrunnlag for å dekke administrasjonsstedets
bemanningsbehov på operasjonssentralen enn Steinkjer, ettersom det bor vesentlig flere
polititjenestemenn i geografisk nærhet til Trondheim enn Steinkjer. Med Steinkjer som
administrasjonssted vil operasjonssentralen alene kunne trenge nesten halvparten av alle
polititjenestemenn i nærområdet.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Trondheim vurderes som noe mer hensiktsmessig enn Steinkjer ut fra hensynet til nærhet til
samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og hendelser. Begge
stedene har nærhet til fylkesmann, fylkesberedskapssjef og sivilforsvar, mens 110-sentral og AMKsentral er plassert i Trondheim. Forutsetninger ut fra eksisterende infrastruktur for effektiv
reisevirksomhet i tjenesten vurderes å være relativt likt.
Lokaliseringspolitikk
Steinkjer har større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen enn
Trondheim, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i regionen sett opp
mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Steinkjer-området har en
vesentlig lavere befolkningsvekst enn Trondheim i perioden 2004-2014, og en lavere andel av den
sysselsatte befolkningen sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn Trondheim (Steinkjer 8,3% og
Trondheim 14,7% i 2013)7.
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Oppsummering
Oppsummert vurderes Trondheim å være best egnet som administrasjonssted i nye Trøndelag
politidistrikt. Trondheim blir vurdert å være det klart mest hensiktsmessige alternativet ut fra de
høyest vektede kriteriene, rekrutteringsgrunnlag, kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet, og
gjennomføringskostnader. Trondheim kommer noe bedre ut enn Steinkjer i vurderingen av nærhet
til sentrale samarbeidsaktører, mens Steinkjer kommer best ut i vurderingen av hensynet til
lokaliseringspolitikken. Trondheim kommer bedre ut med hensyn til operasjonssentralenes
egnethet. Potensialet for samlokalisering med andre nødetater er vurdert relativt likt.
4.5 Møre og Romsdal politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Møre og Romsdal politidistrikt er Ålesund og Kristiansund.
Politidirektoratets forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Ålesund.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Ålesund vurderes å ha en mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet enn Kristiansund, både når
det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet mellom
befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted.. Geografien og befolkningsmønster i
distriktet gir forholdsvis lange reiseavstander, selv om distriktet dekker et forholdsvis begrenset
landområde. Gjennomsnittlig kjøretid fra Ålesund til publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) er
beregnet til å være om lag 1 time og 40 minutter, mens kjøretiden fra Kristiansund er beregnet til
nesten 2 og en halv time. Om lag 83 000 innbyggere har reisevei på inntil 1 time til Ålesund, mens
ca. 40 000 kan nå Kristiansund på samme kjøretid. På grunn av de relativt store reiseavstandene i
distriktet tillegges kriteriet noe større vekt enn i distrikter med kortere avstander.
Gjennomføringskostnader
Kristiansund vurderes som noe mer hensiktsmessig enn Ålesund ut fra hensynet til
gjennomføringskostnader for etablering av ønsket kapasitet på operasjonssentralene. Dette baseres
på at Kristiansund har noe større kapasitet enn Ålesund i dag, og at dette alternativet derfor krever
minst ombygging eller utvidelse. Kostnadene ved å utvide antall operatørplasser i Ålesund vil være
ca. 0,8 mill. høyere enn ved utvidelse i Kristiansund, og foreløpige vurderinger tilsier at EBAkostnaden ved ombygging av operasjonssentral vil være ca. 0,8 mill. kroner høyere i Ålesund enn i
Kristiansund. Personellmessige omstillingskostnader vil bli noe høyere, om lag 0,7 mill. kroner, ved
valg av Ålesund fremfor Kristiansund. Dette skyldes at Kristiansund har flest ansatte ved
operasjonssentralen i dag. I begge alternativer forventes ukependling og flytting å bli aktuell løsning
for de som blir berørt av omstillingen.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Ingen av politihusene vurderes å være veldig godt egnet, men Kristiansund vurderes som noe
bedre enn Ålesund når det gjelder summen av potensial for å ivareta sikkerhetshensyn ved
administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombygging og utvidelse uten å forstyrre den
løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- og miljø-relaterte forhold ved
operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren er underlagt taushetsplikt,
jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og vurderingsfaktorer i kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Ålesund og Kristiansund har relativt like forutsetninger når det gjelder egnethet for potensiell
samlokalisering med brannvesenets nødmeldingssentral. Begge har potensial for slik
samlokalisering i samme etasje, uten å flytte politiets operasjonssentral. Det anses ikke som
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realistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme etasje som politiet i
dagens bygg i verken Ålesund og Kristiansund.
Rekrutteringsgrunnlag
Ålesund vurderes som et mer hensiktsmessig administrasjonssted enn Kristiansund ut fra hensyn
til rekruttering og kompetanse. Begge alternativene har et relativt begrenset rekrutteringsgrunnlag i
sitt nærområde, men Ålesund synes å ha bedre forutsetninger enn Kristiansund, ettersom det bor
flere polititjenestemenn i geografisk nærhet til Ålesund. Med Kristiansund som administrasjonssted
vil operasjonssentralen alene kunne trenge nær en tredel av alle polititjenestemenn i nærområdet.
Ålesund vil trenge en noe lavere andel, og vil ha et større befolkningsgrunnlag å rekruttere blant i
et lengre tidsperspektiv.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Det vurderes å være marginale forskjeller mellom Ålesund og Kristiansund når det gjelder hensynet
til nærhet til samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og
hendelser. Sentrale samarbeidsaktører i ved større kriser og hendelser, som fylkesmann,
fylkesberedskapssjef med videre, er lokalisert i Molde. 110-sentral, AMK-sentral og Kystverket er
lokalisert i Ålesund, mens andre beredskapsmiljøer som inngår i beredskapssamvirket for bl.a.
offshoreinstallasjoner og landanlegg er lokalisert i Kristiansund. For Kristiansunds del har det blitt
vektlagt at de har bygd opp særlig kompetanse innenfor etterforskning og operativ bistand ved
hendelser på kontinentalsokkelen, ettersom Nordmøre og Romsdal politidistrikt som ett av fire
politidistrikter har et politimessig ansvar for norsk sokkelvirksomhet. Forutsetninger ut fra
eksisterende infrastruktur for effektiv reisevirksomhet i tjenesten vurderes å være relativt likt.
Lokaliseringspolitikk
Kristiansund har større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen enn
Ålesund, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i regionen sett opp
mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Kristiansund-regionen har
hatt en vesentlig lavere befolkningsvekst enn Ålesund i perioden 2004-2014, og en noe lavere andel
av den sysselsatte befolkningen er sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon (Kristiansund 7,1% og
Ålesund 9,0% i 2013)8.
Oppsummering
Oppsummert vurderes Ålesund som best egnet som administrasjonssted i nye Møre og Romsdal
politidistrikt. Ålesund vurderes som mest egnet ut fra de høyest vektede kriteriene, særlig ut fra
hensynet til rekrutteringsgrunnlaget og til kostnadseffektiv praktisk beliggenhet ved
administrasjonsstedet. Politidirektoratet har i sin vurdering lagt stor vekt på hensynet til muligheten
for å dekke administrasjonsstedets bemanningsbehov, altså et best mulig rekrutteringsgrunnlag.
Kristiansund vurderes som bedre ut fra viktige hensyn som gjennomføringskostnad og bedre
egnethet ved lokaler, men har svakhet i rekrutteringsgrunnlaget. Bemanningsbehov for
administrasjonsstedet med operasjonssentral vil kreve en meget høy andel av politi bosatt i
området, og det vil bli behov for å gjennomføre flere kompenserende tiltak for å sikre
polititjenesten. Kristiansund vurderes også som noe bedre enn Ålesund ut fra hensynet til
lokaliseringspolitikken. Kriteriet om infrastruktur og samarbeidsaktører vurderes relativt likt. En
vurdering ut fra kriteriene viser at det er mindre forskjeller mellom de to alternative
administrasjonsstedene i dette politidistriktet enn i de øvrige politidistriktene.
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4.6 Vest politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i politidistrikt Vest er Florø og Bergen. Politidirektoratets
forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Bergen.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Bergen vurderes å ha en vesentlig mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet enn Florø, både
når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet mellom
befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted. Gjennomsnittlig kjøretid fra Bergen til
publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) er beregnet til å være om lag 1 time og 10 minutter, mens
kjøretiden fra Florø er beregnet til å være rundt 3 ¾ time. I underkant av 400 000 innbyggere har
reisevei på inntil 1 time til Bergen, mens ca. 25 000 kan nå Florø på samme kjøretid. På grunn av
de store reiseavstandene i distriktet tillegges kriteriet større vekt enn i distrikter med kortere
avstander.
Gjennomføringskostnader
Bergen anses å være mer hensiktsmessig alternativ enn Florø også ut fra hensynet til
gjennomføringskostnader. Bergen vil ha vesentlig lavere kostnader for å etablere ønsket kapasitet
ved operasjonssentralen enn Florø. Dette skyldes at Bergen har en større operasjonssentral i dag,
og det anslås at kostnader for å utvide antall operatørplasser vil ligge ca. 4 mill. kroner høyere i
Florø enn i Bergen. De foreløpige estimatene for EBA-kostnader knyttet til ombygging av
operasjonssentralen vurderes å være relativt like. Personellmessige omstillingskostnader for
lokalisering av administrasjonssted i Florø vil være vesentlig høyere, om lag 7,5 mill. kroner, enn
ved lokalisering i Bergen, først og fremst på grunn av forskjeller i antall ansatte. I begge alternativer
forventes ukependling og flytting å bli aktuell løsning for de som blir berørt av omstillingen.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Bergen er også vurdert som vesentlig bedre egnet enn Florø når det gjelder summen av potensial
for å ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombygging
og utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- og
miljø-relaterte forhold ved operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren
er underlagt taushetsplikt, jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og vurderingsfaktorer i
kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Bergen vurderes å ha et vesentlig større potensial for samlokalisering med brannvesenets
nødmeldingssentral. Bergen er vurdert å ha potensial for samlokalisering med brann i samme
etasje, uten å flytte politiets operasjonssentral, mens samlokalisering vurderes som lite realistisk
dersom operasjonssentralen i politidistrikt Vest legges til Florø. Nødmeldingstjenestene for brann
og politi er samlokalisert i Florø i dag, men plassen strekker ikke til når begge sentralene må utvide
sin kapasitet. Det anses ikke som realistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMKsentraler i samme etasje som politiet i dagens bygg i verken i Florø eller Bergen.
Rekrutteringsgrunnlag
Bergen kommer best ut med hensyn til rekrutteringsgrunnlaget (kompetansekrav). Bergen har et
godt rekrutteringsgrunnlag for å dekke administrasjonsstedets bemanningsbehov, mens
polititjenestemenn som i dag bor i Florøs nærområde ikke utgjør tilstrekkelig antall til å dekke
operasjonssentralen alene. Legges administrasjonsstedet til Florø må det iverksettes en rekke
kompenserende tiltak for å sikre sentrale operative- og andre fellesfunksjoner og samtidig etablere
ressursgrunnlag for de lokale polititjenestene.
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Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Bergen vurderes som et mer hensiktsmessig alternativ enn Florø ut fra hensynet til nærhet til
samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og hendelser. Både
fylkesmann, fylkesberedskapssjef, sivilforsvar, 110-sentral og AMK-sentral er plassert i Bergen. Det
er også lokalisert 110-sentral i Florø, i samme bygg som politiet. Fylkesmann og fylkesberedskap i
Sogn og Fjordane er stedsplassert i Leikanger, mens AMK er lokalisert i Førde og Sivilforsvaret i
Sogndal. Bergen vurderes også å ha bedre forutsetninger ut fra eksisterende infrastruktur for
effektiv reisevirksomhet i tjenesten.
Lokaliseringspolitikk
Florø er vurdert å ha større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen
enn Bergen, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i regionen sett opp
mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Florø-regionen har en
vesentlig lavere befolkningsvekst enn Bergensområdet i perioden 2004-2014, og en lavere andel av
den sysselsatte befolkningen sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn Bergen (Florø 3,6% og
Bergen 11,7% i 2013)9.
Oppsummering
Oppsummert vurderes Bergen å være best egnet som administrasjonssted i nye Vest politidistrikt.
Bergen blir vurdert klart mer hensiktsmessig på de høyest vektede kriteriene; rekrutteringsgrunnlag,
gjennomføringskostnader og kostnadseffektiv praktisk beliggenhet. Bergen vurderes også som
vesentlig mer egnet med tanke på potensialet for samlokalisering med brannvesenets
nødmeldesentraler. Bergen vurderes også som et mer hensiktsmessig alternativ med tanke på
nærhet til sentrale samarbeidsaktører. Florø kommer bedre ut enn Bergen i vurderingen av
hensynet til lokaliseringspolitikken.

4.7 Sør-Vest politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Sør-Vest politidistrikt er Haugesund og Stavanger.
Politidirektoratets forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Stavanger.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Stavanger vurderes å ha en vesentlig mer kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet enn Haugesund,
både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og administrasjonssted og forholdet
mellom befolkningsmessig tyngdepunkt og administrasjonssted. Gjennomsnittlig kjøretid fra
Stavanger til publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) er beregnet til å være i underkant av 1 time,
mens kjøretiden fra Haugesund er beregnet til å være rundt 1 ¾ time. Om lag 315 000 innbyggere
har reisevei på inntil 1 time til Stavanger, mens ca. 110 000 kan nå Haugesund på samme kjøretid.
Gjennomføringskostnader
Stavanger vurderes å være et mer hensiktsmessig administrasjonssted enn Haugesund ut fra
hensynet til gjennomføringskostnader for å etablere ønsket kapasitet på operasjonssentralen. Dette
skyldes at Stavanger har en større operasjonssentral og flere ansatte. Kostnadene ved å utvide
operasjonssentralen i Haugesund til ønsket nivå vil være ca. 2,4 mill. kroner høyere enn i Stavanger.
De foreløpige estimatene for ombygging av operasjonssentralen tilsier at Haugesund som alternativ
vil bli ca. 1,2 mill. kroner dyrere enn tilsvarende i Stavanger. Personellmessige omstillingskostnader
for lokalisering av administrasjonssted i Haugesund vil være vesentlig høyere enn i Stavanger,
9
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anslagsvis 4,8 mill. kroner. I begge alternativer forventes dagpendling, ukependling og flytting alle å
være aktuelle løsninger for de som blir berørt av omstillingen.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Stavanger er også vurdert som vesentlig bedre egnet enn Haugesund når det gjelder summen av
potensial for å ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre
ombygging og utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige
helse- og miljø-relaterte forhold ved operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne
faktoren er underlagt taushetsplikt, jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og
vurderingsfaktorer i kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Haugesund og Stavanger har relativt like forutsetninger når det gjelder egnethet for potensiell
samlokalisering med brann- og redningstjenestens nødmeldingssentral. Begge har potensial for
samlokalisering i samme etasje, men i Haugesund kan det være behov for å også flytte politiets
operasjonssentral til annet sted i bygget om samlokalisering skal kunne gjennomføres. Det anses
ikke som realistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme etasje som
politiet i dagens bygg verken i Haugesund og Stavanger.
Rekrutteringsgrunnlag
Stavanger vurderes som et klart mer hensiktsmessig administrasjonssted enn Haugesund ut fra
hensyn til rekruttering og kompetanse. Stavanger har et vesentlig bredere rekrutteringsgrunnlag for
å dekke bemanningsbehov på operasjonssentralen og hovedsetet enn Haugesund, ettersom det bor
langt flere polititjenestemenn i geografisk nærhet til Stavanger enn Haugesund. Mens
administrasjonssted i Stavanger vil kunne dekkes med moderat tiltrekning av politiansatte i
nærområdet, vil operasjonssentralen alene kunne trenge mer enn en tredel i Haugesund.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Stavanger vurderes som mer hensiktsmessig enn Haugesund ut fra hensynet til nærhet til
samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og hendelser, ut fra
at både fylkesmann, fylkesberedskapssjef og AMK-sentral er plassert i Stavanger. Det er lokalisert
110-sentral og AMK-sentral i Haugesund. I Stavanger finnes også Hovedredningssentralen SørNorge, og beredskapsmiljøer knyttet til offshore, så vel nærhet til Oljedirektoratet,
Petroleumstilsynet og sentrale aktører i olje- og gassindustrien. Stavanger har også et politimessig
ansvar for norsk sokkelvirksomhet Stavanger vurderes også å ha noe bedre forutsetninger ut fra
eksisterende infrastruktur for effektiv reisevirksomhet i tjenesten.
Lokaliseringspolitikk
Haugesund har et noe større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen
enn Stavanger, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i regionen sett
opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Haugesund-regionen
har hatt en lavere befolkningsvekst enn Stavanger i perioden 2004-2014, mens andelen av den
sysselsatte befolkningen som er sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon er omtrent lik (Haugesund
6,9% og Stavanger 6,8% i 2013)10.
Oppsummering
Oppsummert vurderes Stavanger å være best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Vest
politidistrikt. Stavanger vurderes som klart mer hensiktsmessig ut fra de høyest vektede kriteriene;
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rekrutteringsgrunnlag, gjennomføringskostnader og kostnadseffektiv praktisk beliggenhet i
politidistriktet. I tillegg kommer Stavanger best ut når det gjelder nærhet til sentrale
samarbeidsaktører. Haugesund kommer noe bedre ut enn Stavanger i vurderingen av hensynet til
lokaliseringspolitikken. Potensialet for samlokalisering med brann og helse vurderes relativt likt.

4.8 Agder politidistrikt
Agder politidistrikt blir ikke omfattet av sammenslåing av politidistrikter i nærpolitireformen, og
videreføres som politidistrikt som i dag. Kristiansand forblir hovedsete i Agder politidistrikt.
4.9 Sør-Øst politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt er Skien, Tønsberg, Drammen og
Hønefoss. Politidirektoratets foreløpige konklusjon er at administrasjonssted i dette distriktet
legges til Drammen.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt med tanke på kostnadseffektiv og praktisk
beliggenhet, både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og alternative
administrasjonssteder, men også forholdet mellom befolkningsmessig tyngdepunkt og
administrasjonssted. Drammen har noe kortere reisevei til gjennomsnittet av befolkningen, mens
Tønsberg ligger mer sentralt med tanke på de største tjenestestedene, og de mest befolkningsrike
områdene langs kysten. Skien og Hønefoss vurderes svakere enn Drammen og Tønsberg på dette
kriteriet. Gjennomsnittlig kjøretid fra Drammen og Tønsberg til publikum (tyngdepunkt i
grunnkrets) er beregnet til å være i overkant av 1 time, mens tilsvarende kjøretider fra Skien og
Hønefoss er beregnet til henholdsvis i underkant av 1 ½ time og ca. 1 ¾ time. Antall innbyggere i
Sør-Øst politidistrikt som bor innenfor en times kjøreavstand er ca. 380 000 for Tønsberg, ca. 365
000 for Drammen, ca. 195 000 for Skien og ca. 100 000 for Hønefoss.
Gjennomføringskostnader
Tønsberg vurderes å være det alternativet som krever lavest gjennomføringskostnader med tanke
på etablering av ønsket kapasitet ved operasjonssentralene. For ombygging og utvidelse av antall
operatørplasser synes Skien og være det rimeligste alternativet, om lag 0,7 mill. kroner lavere enn
Tønsberg og 2,9 mill. kroner lavere enn Drammen. Det er ikke klart hvordan en løsning kan
realiseres i politihuset på Hønefoss. Det foreligger derfor ikke noen kostnadsberegnet
prosjektskisse her, og det legges til grunn at Hønefoss som alternativ vil bli vesentlig dyrere enn de
andre. Skien som alternativ vurderes relativt kostbart med tanke på personellrelaterte
omstillingskostnader. Her synes Tønsberg å komme best ut, 0,8 mill. kroner lavere enn Drammen,
3,1 mill. kroner lavere enn Skien og 9,8 mill. kroner lavere enn Hønefoss. Tønsberg ligger
forholdsvis sentralt i distriktet. Ved valg av Tønsberg legges til grunn at et mindretall av de ansatte
ved operasjonssentralen i Hønefoss, halvparten av de ansatte ved Skien og alle ansatte ved
Drammen kommer til å dagpendle til nytt tjenestested. Øvrige ansatte flytter eller ukependler. Ved
valg av Drammen forventes at alle ansatte ved operasjonssentralene i Tønsberg og Hønefoss
dagpendler, mens de ansatte fra Skien må flytte eller ukependle. Velges Skien forventes en god
andel dagpendlere fra Tønsberg, mens øvrige vil flytte eller ukependle. Dersom Hønefoss blir valgt
forventes at alle fra Skien og et flertall fra Tønsberg må flytte eller ukependle, mens alle fra
Drammen og et mindretall fra Tønsberg vil dagpendle. Med tanke på hvor mange ansatte ved
operasjonssentralene som blir berørt ved de ulike alternativene, vil Skien som administrasjonssted
berøre færrest, foran Drammen og Tønsberg, mens Hønefoss som alternativ vil berøre klart flest.
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I sum vurderes gjennomføringskostnadene i Tønsberg å ligge om lag 3 mill. kroner lavere enn
Drammen og 3,2 mill. kroner lavere enn Skien. Hønefoss utgjør det dyreste alternativet og det er
ikke klart hvordan politihuset kan tilpasses for formålet.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Drammen vurderes å være mest hensiktsmessig når det gjelder summen av potensial for å ivareta
sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombygging og utvidelse
uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- og miljø-relaterte
forhold ved operasjonssentralen. Tønsberg vil også være godt egnet, men vurderes som svakere
enn Drammen. Skien vurderes som tilfredsstillende, mens Hønefoss vurderes som uegnet.
Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren er underlagt taushetsplikt, jfr. politiloven § 24,
jfr. beskrivelse av kriterier og vurderingsfaktorer i kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Politihuset i Drammen er vurdert å ha best forutsetninger for samlokalisering, og synes foreløpig å
være det eneste i landet som ligger til rette for å kunne samlokalisere nødmeldingssentralene for
politi, brann og helse i samme etasje. Tiltaket krever imidlertid en relokalisering av politiets
operasjonssentral til annen plassering i nåværende etasje. Tønsberg og Skien vurderes relativt likt
når det gjelder potensialet for samlokalisering med brann- og redningsvesenets
nødmeldingssentraler, og vil begge ha potensial for samlokalisering i samme etasje. For Hønefoss
sin del er det vurdert at det ikke er realistisk med samlokalisering. Det anses ikke som realistisk
med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme etasje som politiet i dagens
bygg i verken Tønsberg, Skien eller Hønefoss.
Rekrutteringsgrunnlag
Drammen og Tønsberg har et meget bredt rekrutteringsgrunnlag med tanke på å kunne dekke
administrasjonsstedets bemanningsbehov, med særlig vekt på en tilfredsstillende bemanning på
operasjonssentralen. Tønsberg har best rekrutteringsgrunnlag innenfor Sør-Øst politidistrikt, tett
fulgt av Drammen. Skien og deretter Hønefoss ligger et godt stykke bak med tanke på politiansatte
i nærområdet innenfor eget distrikt. Drammen og Hønefoss har imidlertid god mulighet for også å
kunne trekke på politiansatte i Oslo som rekrutteringsbase. Selv om Drammen og Tønsberg
vurderes som best egnet, synes alle alternativene å ha gode forutsetninger for rekruttering, og
kriteriet gir lite utslag på totalvurderingen.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Drammen, Tønsberg og Skien vurderes som mer hensiktsmessig enn Hønefoss ut fra hensynet til
nærhet til samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og
hendelser. Fylkesmann og fylkesberedskapssjef er lokalisert både i Drammen, Tønsberg og Skien,
110-sentral i Drammen og Skien, AMK-sentral i Tønsberg og Drammen. For Hønefoss sin del er
de fleste beredskapsaktørene lokalisert i Drammen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap er også lokalisert i Tønsberg, og det er nærhet til andre nasjonale sikkerhetsmiljøer
nærheten. Drammen, Tønsberg og Skien vurderes å ha relativt like forutsetninger ut fra
eksisterende infrastruktur for effektiv reisevirksomhet i tjenesten, mens Hønefoss vurderes noe
lavere enn de tre andre alternativene til administrasjonssted på denne faktoren.
Lokaliseringspolitikk
Valg av Skien har større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen enn
Tønsberg, Drammen og Hønefoss ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig
tjenesteproduksjon i regionen, sett opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne
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befolkningen. Grenland-regionen har en lavere befolkningsvekst enn områdene rundt Tønsberg,
Drammen og Hønefoss i perioden 2004-2014 (Skien 4,2%, Hønefoss 7,5%, Tønsberg 10,6% og
Drammen 13,3%). I Skien er også en noe lavere andel av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. Tønsberg har en høyere andel sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn de øvrige
alternativene, og Drammen den laveste andelen sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon (Tønsberg
12,7%, Skien 9,5%, Hønefoss 9,3% og Drammen 8,6% i 2013)11.
Oppsummering
Oppsummert er Drammen vurdert å være best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Øst
politidistrikt. Det er hensynet til lokalenes egnethet og særlig mulighet for samlokalisering i tråd
med oppdraget (jfr. pkt. 1) som avgjør til fordel for Drammen. Lavest gjennomføringskostnader
gir Tønsberg et fortrinn fremfor de øvrige alternativene, men ikke nok til å påvirke konklusjonen.
Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt innenfor øvrige kriterier. Skien og Hønefoss kommer
bedre ut enn Drammen og Tønsberg i vurderingen av hensynet til lokaliseringspolitikken.

4.10 Innlandet politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Innlandet politidistrikt er Hamar, Gjøvik, og Lillehammer.
Politidirektoratets forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Hamar.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Hamar og Gjøvik vurderes å ha forholdsvis lik kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet, mens
Lillehammers beliggenhet vurderes marginalt svakere, når det gjelder forholdet mellom
befolkningsmessig tyngdepunkt og mulig administrasjonssted. Det er små forskjeller mellom
alternativene på dette punkt, og kriteriet gir derfor ikke store utslag på totalvurderingen.
Gjennomsnittlig kjøreavstand fra Hamar til publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) er beregnet til om
lag 1 ¼ time, Gjøvik noen få minutter mer, mens den gjennomsnittlige kjøreavstanden fra
Lillehammer til publikum utgjør i underkant av 1 ½ time. Ca. 193 000 innbyggere i Innlandet
politidistrikt kan nå Gjøvik innenfor en kjøretid på 1 time, ca. 175 000 kan nå Hamar og ca. 150
000 kan nå Lillehammer innenfor samme tid.
Gjennomføringskostnader
Lillehammer synes å være et marginalt bedre alternativ enn de andre med hensyn til
gjennomføringskostnader for å etablere ønsket kapasitet ved operasjonssentralen. For tilpasning av
bygninger og utvidelse av antall operatørplasser vurderes Gjøvik å være det rimeligste alternativet,
men bare 0,2 mill. kroner lavere enn Hamar. Lillehammer som alternativ er estimert 3,4 mill.
kroner mer kostnadskrevende enn Gjøvik. Lillehammer vurderes som klart rimeligst ut fra
personellrelaterte omstillingskostnader, på tross av at alternativet berører arbeidsstedet til flest
ansatte ved operasjonssentralene; 3,5 mill. kroner lavere enn Hamar og 5,3 mill. kroner lavere enn
Gjøvik. Lillehammers fordel i denne sammenheng er gode offentlige kommunikasjoner til og fra
de andre byene, noe som tillater dagpendling for alle berørte. Det vil normalt være offentlig
kommunikasjon som legges til grunn for de individuelle omstillingsavtalene. Mellom Hamar og
Lillehammer er reisetiden så kort at ekstraordinære omstillingsutgifter vurderes å kunne unngås. De
effektive kommunikasjonslinjene mellom Hamar og Lillehammer er også Hamars fordel som
alternativ fremfor Gjøvik.
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I sum vurderes gjennomføringskostnadene ved Lillehammer som administrasjonssted å ligge om
lag 0,4 mill. kroner lavere enn alternativet Hamar og 2 mill. kroner lavere enn Gjøvik. Også på
dette punkt gjør forskjellene lite utslag på totalvurderingene.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Hamar og Gjøvik vurderes å være bedre egnet enn Lillehammer når det gjelder summen av
potensial for å ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre
ombygging og utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige
helse- og miljø-relaterte forhold ved operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne
faktoren er underlagt taushetsplikt, jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og
vurderingsfaktorer i kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
De tre alternativene til administrasjonssted i Innlandet politidistrikt har relativt like forutsetninger
når det gjelder egnethet for potensiell samlokalisering med brann- og redningstjenestens
nødmeldingssentral. Samtlige av disse har potensial for samlokalisering samme etasje, men mens
dette for Gjøvik og Hamars del trolig kan oppnås uten å flytte politiets operasjonssentral, vil det
for Lillehammers del sannsynligvis være nødvendig å bygge ny operasjonssentral i en annen etasje
for å gi rom for samlokalisering med brann- og redningstjenestens nødmeldingssentral. Det anses
ikke som realistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme etasje som
politiet i dagens bygg i noen av alternativene.
Rekrutteringsgrunnlag
Alle alternativene vurderes å ha et akseptabelt rekrutteringsgrunnlag i sitt nærområde med tanke på
å kunne dekke operasjonssentralens bemanningsbehov, men det foreligger noen forskjeller som gir
en viss påvirkning på totalvurderingen.
Hamar som alternativ synes best med tanke på rekruttering og kompetansekrav. Hamar har et
relativt godt rekrutteringsgrunnlag i sitt nærområde i Innlandet politidistrikt, og har samtidig større
mulighet enn de andre til å rekruttere fra nabodistrikter. Gjøvik har et noe lavere
rekrutteringsgrunnlag i eget politidistrikt enn Hamar, og har samtidig noe svakere forutsetninger
for å rekruttere fra polititjenestemenn bosatt i nabodistrikter. Lillehammer vurderes å ha det laveste
rekrutteringsgrunnlaget av alternativene.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Hamar vurderes som mer hensiktsmessig enn Lillehammer og Gjøvik ut fra hensynet til nærhet til
samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og hendelser.
Lillehammer kommer noe bedre ut enn Gjøvik på vurderingen av dette kriteriet. Fylkesmann og
fylkesberedskapssjef er lokalisert både i Hamar og Lillehammer. For Gjøvik sin del er de fleste
beredskapsaktørene lokalisert i Lillehammer. De tre alternative administrasjonsstedene vurderes å
ha relativt like forutsetninger ut fra eksisterende infrastruktur for effektiv reisevirksomhet i
tjenesten.
Lokaliseringspolitikk
Gjøvik har et noe større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen enn
Hamar og Lillehammer, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i
regionen sett opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Gjøvikregionen har en lavere befolkningsvekst enn Hamar- og Lillehammerområdene i perioden 20042014. Gjøvik har også en noe lavere andel av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt, og en
noe lavere andel av den sysselsatte befolkningen sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn
24

områdene rundt Hamar og Lillehammer (Gjøvik 10,1%, Hamar 11,7 og Lillehammer 17,3%
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon i 2013). Lillehammer og Hamar har relativt lik
befolkningsvekst i denne perioden, og Lillehammer en større andel av den voksne befolkningen i
regionen sysselsatt i 2013 (Lillehammer 79,33% og Hamar 75,61%)12.
Oppsummering
Oppsummert er Hamar etter en samlet vurdering best egnet som administrasjonssted i nye
Innlandet politidistrikt. Hamars største fortrinn er et bredere rekrutteringsgrunnlag og nærhet til
samarbeidsaktører. Hamar har også en noe bedre kommunikasjonsmessig beliggenhet enn øvrige
alternativ. På øvrige kriterier vurderes Hamar på høyde med, eller tett bak de øvrige alternativene.
Gjøvik kommer bedre ut enn Hamar i vurderingen av hensynet til lokaliseringspolitikken.

4.11 Oslo politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Oslo politidistrikt er Oslo og Sandvika. Politidirektoratets
forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Oslo.
Nye Oslo politidistrikt skiller seg fra de øvrige politidistriktene ved at distriktet er lite i geografisk
omfang, korte reiseavstander, med stor befolkning. Sandvika og Oslo er en del av den samme boog arbeidsmarkedsregion (storbyregion Oslo). Kriterier kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet vil
etter Politidirektoratets vurdering være mindre sentralt i vurderingen av administrasjonssted,
ettersom reiseavstandene i det nye distriktet vil være meget korte sammenlignet med andre
politidistrikter. Det samme vil gjelde krav til kompetanse, ettersom rekrutteringsgrunnlaget med
tanke på å dekke administrasjonsstedets bemanningsbehov vil være meget godt sammenlignet med
de fleste andre politidistrikter. Disse kriteriene vil således ikke være egnet til å skille mellom
hensiktsmessighet ved alternative administrasjonssteder på samme måte som ved de øvrige
politidistriktene. Denne vurderingen gjelder også kriteriet hensynet til lokaliseringspolitikken og
nærhet til samarbeidsaktører. Både Oslo og Sandvika vurderes som meget hensiktsmessige
administrasjonssteder ut fra disse kriteriene. Sandvika kan vurderes som noe mer hensiktsmessig
enn Oslo ut fra hensynet til lokaliseringspolitikken, mens Oslo som noe mer hensiktsmessig ut fra
kriteriet nærhet til tjenesten, med tanke på en kostnadseffektiv praktisk beliggenhet i forhold til
befolkningsmessig tyngdepunkt, men disse faktorene vurderes å være relativt like.
Oslo vurderes som mest hensiktsmessig med tanke på gjennomføringskostnader for å etablere
ønsket kapasitet ved operasjonssentralen. Oslo har en betydelig større operasjonssentral og det
anslås en kostnadsforskjell for utvidelse av antall operatørplasser på 11,2 mill. kroner til fordel for
Oslo. Det er behov for å gå dypere inn i praktiske prosjekteringsløsninger både i Sandvika og i
Oslo, før det kan anslås kostnader for tilpasninger av bygningsmassen. Mulighetene vurderes
imidlertid langt bedre i politihuset i Oslo enn i Sandvika, både med hensyn til å finne mindre
kostnadskrevende løsninger og når det gjelder summen av potensial for å ivareta sikkerhetshensyn
ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombygging og utvidelse uten å forstyrre
den løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- og miljø-relaterte forhold ved
operasjonssentralen.
Avstanden mellom alternativene er for kort til at det utløses personellrelaterte omstillingsutgifter.
Potensialet for samlokalisering med brannvesenets nødmeldingssentral i Oslo og Sandvika er
usikkert, og Politidirektoratet har vurdert disse relativt likt. Det er sannsynligvis behov for også å
flytte politiets operasjonssentral for å finne praktisk samlokaliseringsløsning med 110-sentralen.
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Det anses ikke som realistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme
etasje som politiet i dagens bygg i verken i Oslo eller Sandvika.
Oppsummert er Oslo etter en samlet vurdering best egnet som administrasjonssted i nye Oslo
politidistrikt. Hensynet til gjennomføringskostander er utslagsgivende for denne vurderingen,
særlig grunnet kostnader knyttet til å etablere ønsket kapasitet ved operasjonssentralen. Kriteriene
kostnadseffektiv praktisk beliggenhet og rekrutteringsgrunnlag, nærhet til sentrale
samarbeidsaktører og hensynet til lokaliseringspolitikken er på grunn av korte avstander vektlagt
lavere ved stedsvalget i Oslo politidistrikt, enn ved tilsvarende vurderinger i andre politidistrikter.
Politidirektoratet kan for Oslos vedkommende ikke se at disse kriteriene har stor betydning for
valg av administrasjonssted.
4.12 Øst politidistrikt
Alternativene til administrasjonssted i Øst politidistrikt er Lillestrøm, Ski og Sarpsborg.
Politidirektoratets forslag er at administrasjonssted i dette distriktet legges til Sarpsborg.
Kommunikasjonsmessig beliggenhet
Det vurderes å være små forskjeller mellom de tre alternativene med hensyn til deres
kommunikasjonsmessige beliggenhet. Det er også relativt korte reiseavstander i distriktet, så
kriteriet tillegges noe lavere betydning enn i distrikter med lange reiseavstander. Ski ligger sentralt
plassert i distriktet og har kortest gjennomsnittlig reiseavstand til publikum (tyngdepunkt i
grunnkrets), beregnet til 45 minutter. Lillestrøm følger rett etter med om lag 50 minutters
gjennomsnittlig reiseavstand, mens det for Sarpsborgs vedkommende er beregnet en reisetid rett i
underkant av 1 time. Ca. 510 000 innbyggere i Øst politidistrikt kan nå Ski innenfor en kjøretid på
1 time, ca. 420 000 kan nå Lillestrøm og ca. 380 000 kan nå Sarpsborg innenfor samme tid.
Gjennomføringskostnader
Sarpsborg vurderes som beste alternativ ut fra hensynet til gjennomføringskostnader med tanke på
å etablere ønsket kapasitet ved operasjonssentralen. Sarpsborg har best kapasitet ved
operasjonssentralen i dag, hvilket gir lavest beregnede kostnader for bygningsmessige tilpasninger
og utvidelse av antall operatørplasser. Kostnadene i Sarpsborg vurderes å bli 5,6 mill. kroner lavere
enn i Ski og Lillestrøm.
Ski forventes på sin side å medføre lavest personellrelaterte omstillingskostnader. Det kan
dagpendles til Ski fra begge de andre eksisterende administrasjonsstedene, og reiseavstandene til
Lillestrøm gjør det mulig å reise med offentlige kommunikasjoner uten at reisetiden trenger å
utløse ekstraordinære utgifter for politiet. Lillestrøm og Sarpsborg har innbyrdes en avstand som
aktualiserer at de fleste berørte trolig vil flytte eller ukependle. Lillestrøm har en fordel ved den
korte dagpendleravstanden fra Ski, mens Sarpsborgs har en noe større fordel ved at dette
alternativet medfører flytting av færrest arbeidsplasser. For personellrelaterte omstillingskostnader
vurderes Ski å kreve 3,9 mill. kroner mindre enn Sarpsborg og 5,2 mill. kroner mindre enn
Lillestrøm.
I sum vurderes gjennomføringskostnadene i Sarpsborg å bli lavest; 1,7 mill. kroner lavere enn ved
Ski som alternativ og 6,9 mill. kroner lavere enn Lillestrøm.
Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
Sarpsborg vil også være bedre egnet enn Ski og Lillestrøm når det gjelder summen av potensial for
å ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet, muligheten for å gjennomføre ombygging og
utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- og miljø26

relaterte forhold ved operasjonssentralen. Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren er
underlagt taushetsplikt, jfr. politiloven § 24, jfr. beskrivelse av kriterier og vurderingsfaktorer i
kapittel 2.1.
Egnethet for samlokalisering
Lillestrøm, Ski og Sarpsborg har relativt like forutsetninger når det gjelder egnethet for potensiell
samlokalisering med brann- og redningstjenestens nødmeldingssentral. Samtlige har potensial for
samlokalisering samme etasje. For Lillestrøm og Sarpsborgs del kan samlokalisering sannsynligvis
realiseres uten å flytte politiets operasjonssentral, mens det Ski-alternativet sannsynligvis krever at
politiets operasjonssentral flyttes til annet sted i samme etasje. Det anses ikke som realistisk med en
samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i samme etasje som politiet i dagens bygg i noen
av disse alternativene.
Rekrutteringsgrunnlag
Både Sarpsborg, Ski og Lillestrøm har et meget godt rekrutteringsgrunnlag med tanke på å kunne
dekke administrasjonsstedets bemanningsbehov, med særlig vekt på en tilfredsstillende bemanning
på operasjonssentralen. De har et godt grunnlag innenfor Øst politidistrikt og kan i tillegg
rekruttere fra andre politidistrikter i sitt nærområde. Innbyrdes har Ski med sin sentrale plassering
en fordel fremfor Lillestrøm og deretter Sarpsborg, men dekningen er så god for alle alternativene
at forskjellene i praksis ikke er tillagt differensiert vurdering.
Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
Sarpsborg, Ski og Lillestrøm vurderes også relativt likt når det gjelder hensyn til nærhet til
samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større kriser og hendelser. Det er
kun mindre forskjeller i avstand og reisetid fra disse tre lokasjonene til lokasjon for de mest
sentrale samarbeidsaktørene på dette området. De tre alternative administrasjonsstedene vurderes å
ha relativt like forutsetninger ut fra eksisterende infrastruktur for effektiv reisevirksomhet i
tjenesten.
Lokaliseringspolitikk
Sarpsborg har et noe større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i regionen
enn Ski og Lillestrøm, ut fra en vurdering av andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon i regionen
sett opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av den voksne befolkningen. Sarpsborgregionen har hatt en vesentlig lavere befolkningsvekst enn Ski- og Lillestrøm-områdene i perioden
2004-2014 (Sarpsborg 10,1%, Ski og Lillestrøm 17,7%). Ski og Lillestrøm betraktes begge som en
del av storbyregionen Oslo. Sarpsborg-regionen har en svakt større andel av den voksne
befolkningen sysselsatt (Sarpsborg 79,58%, Ski og Lillestrøm 77,88%), og svakt lavere andel
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn Ski og Lillestrøm (Sarpsborg 10,0%, Ski og Lillestrøm
11,6%)13.
Oppsummering
Oppsummert er Sarpsborg etter en samlet vurdering best egnet som administrasjonssted i nye Øst
politidistrikt. Sarpsborg utslagsgivende fortrinn er vurderingene av politihusenes/
operasjonssentralenes egnethet og gjennomføringskostnader. Sarpsborg kommer også bedre ut enn
Ski og Lillestrøm i vurderingen av hensynet til lokaliseringspolitikken. Ski og Lillestrøm vil være
noe bedre egnet ut fra hensynet til kostnadseffektiv og praktisk beliggenhet. Grunnlaget for
rekruttering er godt for samtlige av alternativene i Øst politidistrikt, og det er i praksis mindre
forskjeller i vurderingen av dette kriteriet..
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Vedlegg 1
Beskrivelse av grunnlagsinformasjon for vurderingene
Nedenfor beskriver grunnlagsinformasjon og verdivurderinger som ligger til grunn for forslaget
om administrasjonssted.
Tabell x – kriterier, grunnlagsinformasjon og verdivurderinger
Kriterier

Grunnlagsinformasjon

Gjennomføringskostnad
- EBA, operatørplasser
og personellmessig
omstilling OPS

EBA og teknisk utrustning er beregnet etter
kartlegging av politihusenes kapasitet og
egenskaper, og foreløpige vurderinger av
hvilke tiltak som må iverksettes hvert sted for
å etablere større OPS. Dimensjonering av
OPSs størrelse og kapasitet bygger på PODs
behovsvurdering basert på hvor stort
befolkningsgrunnlag de enkelte distriktene
skal betjene, behov knyttet til opplæring og
kompetanseutvikling, samt evne til å
håndtere større kriser og uforutsette
hendelser.
Personellrelaterte omstillingsutgifter er
beregnet på grunnlag av eksisterende
bemanning ved hver OPS, hvilke
konsekvenser flyttet arbeidssted antas å få
mtp. individuelle løsninger i form av
dagpendling, ukependling og flytting, og på
grunnlag av partenes omstillingsavtale.

Kostnadseffektiv
praktisk beliggenhet
egne driftsenheter og
befolkn. tyngdepunkt

Vurdert gjennomsnittlig reisetid fra
alternative hovedseter til distriktets
publikum, basert på grunnkretser og
befolkningsmønstre. Det legges til grunn at
befolkningsmønstre og politiets egne
lokasjoner og tyngdepunkt har god
samvariasjon.

Potensial for
samlokalisering med
brann og helse

Egnethet er vurdert av PFT i sammenheng
med kartlegging av status og endringsbehov
ved etablering av større kapasitet ved

Verdivurderinger
Alternativene er vurdert etter
sammenligning av totale estimater
for gjennomførings-kostnader for
hvert enkelt alternativ innenfor hvert
distrikt. Større forskjeller i
gjennomføringskostnader tilsier
større skille i vurdering av
alternativenes gunstighet.
Gjennomføringskostnader er ulikt
vektet for de forskjellige distriktene.
I distrikter med store avstander må
det tas hensyn til at den relative
betydningen av reiseavstander, med
konsekvenser for driftsøkonomi og
tidsbruk, øker. I slike distrikter er
gjennomførings-kostnader vektet
lavere enn i distrikter med korte
reiseavstander.
I Oslo PD er gjennomføringskostnader gitt en vekt på 25%, I SørØst PD 15%, mens det i distrikter
med lengst reisetid/ reiseavstand er
gitt en vekt på 10%.
Alternativene er vurdert etter
sammenligning av estimater for
gjennomsnittlig reisetid mellom
publikum og hvert enkelt alternativ
innenfor hvert distrikt. Større
forskjeller i reisetider tilsier større
skille i vurdering av alternativenes
gunstighet.
Beliggenhet er ulikt vektet, avhengig
av distriktenes størrelse og den
relative betydningen av reiseavstand. I
Oslo PD er faktoren gitt vekt på 15%,
i Sør-Øst PD 25%, mens det i
distriktene med lengst
reisetid/reiseavstand er gitt vekt på
30%.
Mulighet for å etablere alle
nødmeldingssentralene i samme etasje
er vurdert som best. Siden det synes å
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operasjonssentralene. Basert på DSBs
vurdering av arealbehov for
brannmeldingssentraler og anslag for
helsevesenets behov for operatørplasser
dersom disse sentralene skal dekke samme
område som politidistriktene, er det vurdert
mulighet for å få til gode
samlokaliseringsløsninger i politihusene.

Egnethet av OPS - for
politiet sikkerhet,
gjennomførbarhet,
praktisk arbeidsplass

Rekrutterings-grunnlag
OPS

være stor usikkerhet om helsevesenet
skal inngå i samlokaliseringen, er
løsninger der brann og politi kan
lokaliseres vegg-i-vegg vurdert som
meget tilfredsstillende. Der dette ikke
er mulig er løsningene vurdert som
mindre tilfredsstillende. Tilfeller hvor
det heller ikke synes praktisk å
lokalisere brann og politi i samme
bygg er vurdert som ikke
tilfredsstillende.
Egnethet ved alternativene til
Egnethet av OPS - for politiet
administrasjonssteder er vurdert av PFT. Det er sikkerhet, gjennomførbarhet, praktisk
vurdert sammenheng med kartlegging av status arbeidsplass
og endringsbehov ved etablering av større
kapasitet ved operasjonssentralene.
Grunnlagsmaterialet er unntatt offentlighet, jfr.
Politiloven § 24.
Hvordan: Hovedsetenes totale
Der OPS krever mindre enn 10 % av
bemanningsbehov vil klarlegges i
alle politiansatte i nærområdet
Politidistriktenes lokale
vurderes forutsetningene som meget
organisasjonsutviklingsprosesser. Uavhengig gode. Jevnt synkende tilfredshet etter
av hvordan politidistriktet lokaliserer sin
hvert som andelen nærmer seg 35 %,
øvrige virksomhet er det behov for å etablere som anses som lite tilfredsstillende.
tilstrekkelig bemanning for
Videre jevnt synkende tilfredshet etter
operasjonssentralene. For å vurdere dette er det hvert som andelen nærmer seg 65 %,
kartlagt hvor mange politiansatte som i dag er hvor forutsetningene anses som ikke
bosatt i kommuner som helt eller delvis ligger tilfredsstillende.
innenfor en kjøreavstand på 1 time fra
politihusene. Videre er det sett spesielt på hvor
stor andel av disse operasjonssentralens
bemanningsbehov antas å utgjøre. Der behovet
er stort vil det være nødvendig å igangsette
større tiltak for å rekruttere personell og sikre
dekning av polititjenester, både ved hovedsetet
og i det lokale politiet
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Notater	
  frå	
  gjennomlesing	
  av	
  høyringsnotat	
  om	
  administrasjonsstaden	
  for	
  nytt	
  
politidistrikt.	
  
	
  
vedtak	
  om	
  politireform	
  i	
  juni	
  2015	
  
målsetting	
  :	
  eit	
  nærpoliti	
  som	
  er	
  operativt,	
  synleg	
  og	
  tilgjengeleg	
  
reduksjon	
  til	
  12	
  nye	
  politidistrikt	
  som	
  skal	
  gje	
  meir	
  kraft	
  til	
  politiets	
  viktigast	
  oppgåver	
  
skal	
  gjelde	
  frå	
  1.1.2016	
  
framtidig	
  tenestestad-‐struktur	
  og	
  mogleg	
  samanslåing	
  av	
  lensmannskontor	
  er	
  ikkje	
  tema	
  denne	
  
gongen.	
  Slike	
  prosessar	
  vil	
  ikkje	
  starte	
  før	
  i	
  slutten	
  av	
  2016	
  og	
  skal	
  gjerast	
  i	
  samarbeid	
  med	
  
berørte	
  kommunar	
  
	
  
operasjonssentralane	
  skal	
  samlokaliserast	
  med	
  administrasjonsstaden.	
  Likeeins	
  brann-‐	
  og	
  
redningsvesenets	
  nødmeldingssentralar.	
  Vidare	
  skal	
  det	
  leggast	
  til	
  rette	
  for	
  samlokalisering	
  med	
  
helsevesenets	
  AMK-‐sentralar.	
  Nødmeldingssentralane	
  skal	
  etablerast	
  veg-‐i-‐vegg	
  i	
  same	
  etasje.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

