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Arkivsaksnr.: 19/3411-1   Arkiv: 220 G27 &02  

 

Vedtak om tildeling av 50 % driftstilskudd ved Sokna Fysikalske 

institutt, - klage  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Kommunal klagenemnd 29.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Mottatte klager på tildeling av 50 % driftstilskudd ved Sokna Fysikalske insituttt tas 

ikke til følge. 

2. Avtalehjemmelen tilbys de innstilte med slik prioritet: 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Vakant 50 % driftsavtale for fysioterapeut lokalisert til Sokna Fysikalske insitutt, ble kunngjort 

eksternt i perioden 26.3.2019 til 16.4.2019. Det kom inn 14 søknader til driftstilskuddet, 

hvorav fire (etter felles vurdering med representanten for NFF) ble invitert til intervju. 

Representant for de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen var invitert og deltok. 

Tre intervjuer ble gjennomført i perioden 13. – 14. mai 2019. Den fjerde kandidaten møtte ikke 

opp. Det er videre innhentet referanser for alle. 

 

Beskrivelse av saken 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som 

oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å få utført 

fysioterapitjenestene kan kommunen i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 siste 

ledd velge å inngå driftsavtaler med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i stedet for å 

ansette fysioterapeuter på fast lønn. 

Det følger av rettspraksis samt ASA 43131 at ledig driftsavtale skal gis den fysioterapeuten 

som er faglig best skikket i henhold til den kompetanse kommunen har etterspurt i 

kunngjøringsteksten samt de saklige kriteriene som nevnt i ASA 4313 punkt 6.2.  

Det fremkommer av kunngjøringsteksten for det ledige driftstilskuddet at det er ønskelig at ny 

fysioterapeut skal inneha følgende kompetanse: Allmennfysioterapi. Forutsettes tilbudt som 

individuell behandling.  

                                                

1 Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) 
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Det følger av ASA 4313 punkt 6.2 at «Kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den 

søkeren som etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket. Ved tildeling skal det 

legges vekt på saklige kriterier. Som saklige kriterier menes faglig kompetanse og erfaring, 

samarbeidsevner, evne til å drive privat praksis mv.»  

Vedtak om tildeling av driftstilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2, første ledd 

bokstav b, noe som innebærer at forvaltningslovens bestemmelser for slike vedtak skal følges. 

Av 14 søkere ble tre kandidater innstilt: 

 

Eivind Severin Brekke er utdannet fysioterapeut fra 2016. Han har 3 års erfaring som 

fysioterapeut. Han har erfaring fra privatpraksis og kommunal fysioterapitjeneste med og uten 

driftstilskudd.  

I intervjuet fremstår han svært interessert og ryddig. Han har besøkt instituttet før intervjuet. 

Det innhentes referanser som er gode, og i henhold til utlysningen er han godt kvalifisert. 

Ardian Haziraj er utdannet fysioterapeut fra 2013. Han har 6 års erfaring som fysioterapeut. 

Han har erfaring fra privatpraksis med og uten driftstilskudd. Han har videreutdanning som 

personlig trener ved Norges Idrettshøgskole. 

I intervjuet framstå han ryddig og godt reflektert. Han har godt kjennskap til instituttet på 

Sokna (har arbeidet i 10 mnd. som vikar her i denne hjemmelen) og har gode og konkrete 

tanker for framdriften av instituttet. Ardian ønsker ett godt samarbeid med kommunen som 

oppdragsgiver og andre relevante aktører. Han har relevante kurs og er sertifisert som AktivA-

fysioterapeut. Det innhentes referanser som er gode, og i henhold til utlysningsteksten er han 

godt kvalifisert.  

Joachim Liknes er utdannet fysioterapeut fra 2006. Han har ca. 13 års erfaring som 

fysioterapeut. Han har erfaring fra privatpraksis og kommunal fysioterapitjeneste.  

I intervjuet fremstår han interessert. Han har besøkt instituttet før intervjuet og har gode tanker 

om instituttet. Han har relevante kurs og er sertifisert som AktivA-fysioterapeut. Det innhentes 

referanser som er gode, og i henhold til utlysningen er han godt kvalifisert.  

Ut i fra en samlet vurdering av de saklige kriterier som her nevnt, valgte et enstemmig 

samarbeidsutvalg å tildele ledig driftsavtale i følgende prioriterte rekkefølge: 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke 

 

Regelverket for tildeling er komplisert. Helse –og omsorgstjenesteloven sier ikke noe om 

hvordan driftsavtalene skal inngås, og denne må derfor suppleres av det ulovfestede 

kvalifikasjonsprinsippet2, ASA 4313 (rammeavtalen mellom NFF og KS) og forvaltningsloven.  

Det kan bety mye for en fysioterapeut å få en driftsavtale i minst 50 %, ikke minst i forhold til 

refusjonsretten fra HELFO. Det er derfor mange klager på slik tildeling. Så også her. Både 

                                                

2 «Kvalifikasjonsprinsippet» innebærer at kommunen gis et spillerom (skjønnsfrihet) til å 

vektlegge ulike forhold ved søkerne i en tildelingsprosess. PÅ grunn av denne skjønnsfriheten, 

og det at hver sak må vurderes for seg, kan det ikke utledes en klar og entydig regel av 

kvalifikasjonsprinsippet om hvilke forhold som skal «veie tyngre» i avveiningen. 
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kandidat nr. 2 og kandidat nr. 3 har klaget på kommunens avgjørelse. Kommunen har 

oppretthold sin avgjørelse. Klagene og kommunens tilsvar ligger som vedlegg. 

Klagene skal på dette grunnlag legges fram for den kommunale klagenemnd, og følgende 

beskjed ble sendt til samtlige kandidater 28.6.2019: 

«Som dere sikker kjenner til, har både den som er innstilt som nummer 2 og som nummer 3 

klaget inn vedtaket om tildeling, og etter at innstillingen er opprettholdt, blir saken nå 

oversendt kommunens klagenemnd for endelig behandling. Sender derfor nå en liten 

orientering om videre framdrift, da dere alle er parter i saken. Kommunen kommer ikke til å 

foreta seg noe administrativt i saken før saken er endelig avgjort. 

Når en klage skal behandles i kommunal klagenemnd blir de som tidligere har vært involvert i 

vedtaket inhabile. Rådmannen er behandlingsinstans, og undertegnede er saksbehandler. Jeg 

kommer til å foreta en uavhengig behandling av saken. Gjør for ordens skyld oppmerksom på 

at saken blir behandlet som tildeling av et driftstilskudd (enkeltvedtak) og ikke som en 

tilsettingssak. Rådmannens innstilling til klagenemnda vil være basert på de kriterier dere har 

formulert i egen søknad, samt innhentede referanser og gjennomført intervju. Dette vil så bli 

veid opp imot utlysningstekstens innhold og regelverkets bestemmelser. 

På grunn av ferieavvikling vil dette ta noe tid, og klagenemndas neste møte er helt i slutten av 

august. Gjør oppmerksom på at klagenemndas avgjørelse er endelig, men kan søkes bragt inn 

for sivilombudsmannen. Rådmannens innstilling til klagenemnda vil bli gjort kjent for 

samtlige 3 kandidater, som vil få anledning til å partskommentere denne skriftlig i forhold til 

klagenemnda. 

Det har ingen hensikt å kontakte undertegnede før rådmannens innstilling foreligger». 

 

Rådmannens vurdering og begrunnelse: 

Ved tildeling av driftsavtaler/driftstilskudd skal vedtaket være skriftlig og det skal gis en 

begrunnelse for den avgjørelsen som er tatt, jf. forvaltningsloven §§ 23, 24 og 25.  Det er ofte 

begrunnelsen som kan gi klager grunnlag for å hevde at kommunen ikke har foretatt en faglig 

vurdering eller har lagt vekt på utenforliggende eller usaklige forhold. 

En begrunnelse skal gjengi hvilke rettsregler som gjelder, de faktiske forhold i saken og hvilke 

hovedhensyn som har vært avgjørende for kommunens valg blant søkerne. Det går klart fram 

av ASA 4313 punkt 6.2 andre avsnitt, at «kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den 

søkeren som etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket». Dette følger også av 

det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Når det gjelder de faktiske forhold vil det i hovedsak 

si søkerens utdanning, erfaring og for øvrig forhold som er knyttet til de kriterier som framgår 

av kunngjøringen, og som etter kommunens vurdering innebærer at vedkommende er den som 

er best faglig skikket.  

Sivilombudsmannen synes å legge til grunn at begrunnelsen må synliggjøre at det er foretatt en 

sammenlignende kvalifikasjonsvurdering av kandidatene. Rådmannen har fått utarbeidet et 

sammenligningsskjema for enklere vurdering: 
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Vurderings- 

grunnlag 

Ardian  

Haziraj 

Joachim  

Liknes 

Eivind Severin 

Brekke 

Utdanning Godkjent (2013) Godkjent (2006) Godkjent (2016) 

Arbeidserfaring/ 

ansiennitet 

6 år privat praksis 

(med og uten 

driftstilskudd) samt 

praksis fra 

rehabiliterings-

institusjon. 

13 år kommunal og 

privat praksis, 

fengselshelsetjeneste, 

oppfølging/re-

habilitering av syke-

meldte og bedrifts-

helsetjeneste.  

Lang erfaring med 

gruppetrening – f.eks. 

hjertegruppe, lunge-

gruppe, barnegruppe, 

gruppetrening i sal 

(med ulike diagnoser) 

og grupper i basseng. 

3 år kommunal og 

privat praksis 

Formell faglig 

kompetanse 

 

Innehar den 

kompetanse 

kommunen har 

etterspurt. 

Relevante kurs og er 

sertifisert som 

AktivA-fysioterapeut 

(110) timer) 

Innehar den 

kompetanse 

kommunen har 

etterspurt. 

Relevante kurs og er 

sertifisert som 

AktivA-fysioterapeut 

(207 timer) 

Innehar den 

kompetanse 

kommunen har 

etterspurt. 

 

Tilleggs-

kompetanse 

Videreutdanning som 

personlig trener ved 

Norges 

Idrettshøyskole. 

Bekreftet opptak på 

«Videreutdanning i 

fysioterapi for eldre 

personer» 

  Kursbasert 

videreutdanning i 

klinisk ortopedisk 

medisin (12 kurs). 

Inntrykk etter 

intervju 

I intervjuet framsto 

han ryddig og meget 

reflektert, samtidig 

viste han god evne til 

å drive privat praksis i 

henholdt til 

kommunens tjeneste 

behov. 

I intervjuet fremstår 

han interessert og 

oppfattes som godt 

faglig oppdatert. 

Han har besøkt 

instituttet før 

intervjuet og har gode 

tanker om instituttet. 

I intervjuet fremstår 

han svært interessert 

og ryddig. Han har 

besøkt instituttet før 

intervjuet. 

Referanser Gode Gode Gode 
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Når det gjelder grunnutdanning er samtlige kandidater utdannede fysioterapeuter, og fyller 

således det formelle kompetansekravet for å inneha et kommunalt driftstilskudd.  

Når det gjelder arbeidserfaring, skiller kandidat nr. 2 seg ut med lengere fartstid. Han tok også 

utdanningen tilsvarende tidligere. Rådmannen vil allikevel ikke definere kvalifikasjonsnivå/-

faglig skikkethet proporsjonalt med hvor lenge man har praktisert. 

Kommunen har søkt etter fysioterapeut som skal inneha kompetanse innen allmennfysioterapi 

forutsett tilbudt som individuell behandling. Denne vide definisjonen gir mange søkere, men 

definerer også hva kommunen ønsker i distrikt. Mange søkere markedsfører å ha en rekke kurs 

i tillegg. Dette vil ikke ha noen avgjørende effekt på de valg kommunen gjør, men vil selvsagt 

heller ikke diskvalifisere. Rådmannen tenker da på kurs/utdanning som «personlig trener» og 

lignende. Rådmannen registrerer de kurs som er oppgitt, men har valgt å ikke i nevneverdig 

grad vektlegge kurs som er oppført i skjema som tilleggskompetanse. 

Rådmannen synes det er vanskelig å rangere kurs i henhold til antall kurstimer, og er ikke 

overbevist om at et kurs på 50 timer kun gir et kompetansefortrinn på halvparten av et kurs på 

100 timer. Slik «finregning» på timer er irrelevant. Gjennomførte kurs gir først og fremst 

kommunen et inntrykk av at kandidaten er interessert i faget og ønsker å holde seg oppdatert. 

Og dette er viktig. 

Når det gjelder personlig egnethet, anser rådmannen samtlige kandidater for personlig egnet, i 

og med at de alle har blitt innstilt til avtalehjemmelen. Referansene er gode og ingen kandidater 

utmerket seg negativt i intervjusituasjonen. Kommunen har dermed tre gode kandidater å velge 

mellom, som alle er kvalifisert til utlyste driftsavtale. 

Ved en samlet vurdering blir Eivind Severin Brekke å rangere som nr. 3. Dette på grunn av 

relativt kort praksistid. Ardian Haziraj og Joachim Liknes framstår svært likt når det gjelder 

kvalifikasjoner. Ombudsmannen har i sin praksis lagt til grunn at uttalelser fra gjenværende 

fysioterapeuter særlig vil være av betydning der søkerne ellers har like kvalifikasjoner. 

Rådmannen har forelagt problemstillingen for fysioterapeut som deler praksisen på Sokna. I 

forhold til Ardian Haziraj uttaler hun:  

«Jeg oppfatter han som en mann med stor arbeidskapasitet. Han har mye energi, men 

oppleves samtidig som rolig og positiv og med svært god samarbeidsevne. Fra pasientene får 

jeg også bare positive meldinger og han er veldig godt likt. Han virker å passe inn i 

lokalmiljøet på Sokna. Han har formidlet både interesse og motivasjon til å ville drifte og 

videreutvikle instituttet med de tiltak det måtte innebære».  

Rådmannen vil bemerke at vikarer i et ledig driftstilskudd ikke har noen fortrinnsrett ved 

tildelingen av driftstilskuddet. KS presiserer imidlertid at vikarens erfaring kan være relevant i 

vurderingen av hvem som er best kvalifisert.   

Da Ardian Haziraj har arbeidet 10 måneder som vikar i den driftsavtalen som nå skal besettes, 

har selvsagt kollega på Sokna ikke den samme bakgrunn/mulighet til å uttale seg om de to 

andre søkerne. Rådmannen finner det allikevel riktig i denne siuasjonen å vektlegge hennes syn. 

Rådmannen anbefaler derfor at klagene ikke tas til følge, og at avtalehjemmelen tilbys 

kandidatene med slik prioritet: 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke 
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Vedlegg 

 Vedlegg 1: Klage fra kandidat Joachim Liknes. 

 Vedlegg 2: Svar fra kommunen til Joachim Liknes, der kommunens vedtak 

opprettholdes. 

 Vedlegg 3: Klage fra kandidat Eivind Severin Brekke. 

 Vedlegg 4: Svar fra kommunen til Eivind Severin Brekke, der kommunens vedtak 

opprettholdes. 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Hei 
 
Det er totalt ca. 4800 hytter/fritidsboliger i Ringerike og Hole kommune. 
 
Aktive hytter som ligger  klar til feiing er 4440 stk. 
 
Utførte tilsyn og feiing er 340 stk. pr 08.08.19 
 
Det ble sendt ut et skriv til alle hytteeierne for å kartlegge flest mulig hytter i 2018. I den forbindelse ble det plukket ut en god del hytter som ikke fylte kravet for pålagt tjeneste. 
Vi har også en del hytter som mangler eiere, men disse vil bli nøstet opp i etter hvert. 
 
4440 / 8 år = 555 stk. pr år (pr. i dag åtte års frekvens på hyttebesøk)  
555 – 340 = 215 som står igjen i 2019 
 

Med vennlig hilsen 

 
Terje Reginiussen 
Brannsjef 
Enhetsleder 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Ringerike brann- og redningstjeneste, Dr. Åstas gt 12, 3511 HØNEFOSS 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) /  915 16 773 (mobil) 
Følg oss på Facebook og Twitter! 
Branntips.no; vårt nye nettsted for bekymringsmeldinger. 

_________________________________________________________________________ 

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-
posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 
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Hei. 
 
Leder for kommunalt klagenemnd ønsker en oversikt over antall fritidsboliger som har hatt tilsyn i kommunen og hvor mange som gjenstår. 
Vedtak 8/19 i kommunalt klagenemnd 26.06.19. 
 
Møtet avholdes 29.08. Har dere mulighet til å ha dette klart til dette møtet? 
 
 
Mvh 
Politisk sekretariat 
Ringerike kommune 
 
Trude S. Bjerkås 
Konsulent 
99121200 
sek@ringerike.kommune.no 
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Dato: 29.08.2019 00:00:00-29.08.2019 00:00:00     Utvalg: KLA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

19/316-5 21.08.2019 R/STØ/TRUBJ M80 

36725/19 Kommunalt klagenemnd 

Svar på vedtak pkt. 2 i sak 8/19 Kommunalt klagenemnd 26.06.19  
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posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 



Fra: Trude Svendsen Bjerkås  

Sendt: 21. august 2019 08:47 
Til: Tollef Uppstad Buttingsrud; Terje Reginiussen 
Kopi: Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal 
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Hei. 
 
Leder for kommunalt klagenemnd ønsker en oversikt over antall fritidsboliger som har hatt tilsyn i kommunen og hvor mange som gjenstår. 
Vedtak 8/19 i kommunalt klagenemnd 26.06.19. 
 
Møtet avholdes 29.08. Har dere mulighet til å ha dette klart til dette møtet? 
 
 
Mvh 
Politisk sekretariat 
Ringerike kommune 
 
Trude S. Bjerkås 
Konsulent 
99121200 
sek@ringerike.kommune.no 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3411-1   Arkiv:   

 

Vedtak om tildeling av 50 % driftstilskudd ved Sokna Fysikalske institutt, - klage  
 

Forslag til vedtak: 

1. Mottatte klager på tildeling av 50 % driftstilskudd ved Sokna Fysikalske insituttt tas 

ikke til følge. 

2. Avtalehjemmelen tilbys de innstilte med slik prioritet: 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Vakant 50 % driftsavtale for fysioterapeut lokalisert til Sokna Fysikalske insitutt, ble kunngjort 

eksternt i perioden 26.3.2019 til 16.4.2019. Det kom inn 14 søknader til driftstilskuddet, 

hvorav fire (etter felles vurdering med representanten for NFF) ble invitert til intervju. 

Representant for de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen var invitert og deltok. 

Tre intervjuer ble gjennomført i perioden 13. – 14. mai 2019. Den fjerde kandidaten møtte ikke 

opp. Det er videre innhentet referanser for alle. 

 

Beskrivelse av saken 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som 

oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å få utført 

fysioterapitjenestene kan kommunen i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 siste 

ledd velge å inngå driftsavtaler med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i stedet for å 

ansette fysioterapeuter på fast lønn. 

Det følger av rettspraksis samt ASA 4313i at ledig driftsavtale skal gis den fysioterapeuten som 

er faglig best skikket i henhold til den kompetanse kommunen har etterspurt i 

kunngjøringsteksten samt de saklige kriteriene som nevnt i ASA 4313 punkt 6.2.  

Det fremkommer av kunngjøringsteksten for det ledige driftstilskuddet at det er ønskelig at ny 

fysioterapeut skal inneha følgende kompetanse: Allmennfysioterapi. Forutsettes tilbudt som 

individuell behandling.  

                                                
i Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) 



- 

Det følger av ASA 4313 punkt 6.2 at «Kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den 

søkeren som etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket. Ved tildeling skal det 

legges vekt på saklige kriterier. Som saklige kriterier menes faglig kompetanse og erfaring, 

samarbeidsevner, evne til å drive privat praksis mv.»  

Vedtak om tildeling av driftstilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2, første ledd 

bokstav b, noe som innebærer at forvaltningslovens bestemmelser for slike vedtak skal følges. 

Av 14 søkere ble tre kandidater innstilt: 

 

Eivind Severin Brekke er utdannet fysioterapeut fra 2016. Han har 3 års erfaring som 

fysioterapeut. Han har erfaring fra privatpraksis og kommunal fysioterapitjeneste med og uten 

driftstilskudd.  

I intervjuet fremstår han svært interessert og ryddig. Han har besøkt instituttet før intervjuet. 

Det innhentes referanser som er gode, og i henhold til utlysningen er han godt kvalifisert. 

Ardian Haziraj er utdannet fysioterapeut fra 2013. Han har 6 års erfaring som fysioterapeut. 

Han har erfaring fra privatpraksis med og uten driftstilskudd. Han har videreutdanning som 

personlig trener ved Norges Idrettshøgskole. 

I intervjuet framstå han ryddig og godt reflektert. Han har godt kjennskap til instituttet på 

Sokna (har arbeidet i 10 mnd. som vikar her i denne hjemmelen) og har gode og konkrete 

tanker for framdriften av instituttet. Ardian ønsker ett godt samarbeid med kommunen som 

oppdragsgiver og andre relevante aktører. Han har relevante kurs og er sertifisert som AktivA-

fysioterapeut. Det innhentes referanser som er gode, og i henhold til utlysningsteksten er han 

godt kvalifisert.  

Joachim Liknes er utdannet fysioterapeut fra 2006. Han har ca. 13 års erfaring som 

fysioterapeut. Han har erfaring fra privatpraksis og kommunal fysioterapitjeneste.  

I intervjuet fremstår han interessert. Han har besøkt instituttet før intervjuet og har gode tanker 

om instituttet. Han har relevante kurs og er sertifisert som AktivA-fysioterapeut. Det innhentes 

referanser som er gode, og i henhold til utlysningen er han godt kvalifisert.  

Ut i fra en samlet vurdering av de saklige kriterier som her nevnt, valgte et enstemmig 

samarbeidsutvalg å tildele ledig driftsavtale i følgende prioriterte rekkefølge: 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke 

 

Regelverket for tildeling er komplisert. Helse –og omsorgstjenesteloven sier ikke noe om 

hvordan driftsavtalene skal inngås, og denne må derfor suppleres av det ulovfestede 

kvalifikasjonsprinsippetii, ASA 4313 (rammeavtalen mellom NFF og KS) og forvaltningsloven.  

Det kan bety mye for en fysioterapeut å få en driftsavtale i minst 50 %, ikke minst i forhold til 

refusjonsretten fra HELFO. Det er derfor mange klager på slik tildeling. Så også her. Både 

                                                
ii «Kvalifikasjonsprinsippet» innebærer at kommunen gis et spillerom (skjønnsfrihet) til å vektlegge ulike 

forhold ved søkerne i en tildelingsprosess. PÅ grunn av denne skjønnsfriheten, og det at hver sak må vurderes 

for seg, kan det ikke utledes en klar og entydig regel av kvalifikasjonsprinsippet om hvilke forhold som skal 

«veie tyngre» i avveiningen. 



- 

kandidat nr. 2 og kandidat nr. 3 har klaget på kommunens avgjørelse. Kommunen har 

oppretthold sin avgjørelse. Klagene og kommunens tilsvar ligger som vedlegg. 

Klagene skal på dette grunnlag legges fram for den kommunale klagenemnd, og følgende 

beskjed ble sendt til samtlige kandidater 28.6.2019: 

«Som dere sikker kjenner til, har både den som er innstilt som nummer 2 og som nummer 3 

klaget inn vedtaket om tildeling, og etter at innstillingen er opprettholdt, blir saken nå 

oversendt kommunens klagenemnd for endelig behandling. Sender derfor nå en liten 

orientering om videre framdrift, da dere alle er parter i saken. Kommunen kommer ikke til å 

foreta seg noe administrativt i saken før saken er endelig avgjort. 

Når en klage skal behandles i kommunal klagenemnd blir de som tidligere har vært involvert i 

vedtaket inhabile. Rådmannen er behandlingsinstans, og undertegnede er saksbehandler. Jeg 

kommer til å foreta en uavhengig behandling av saken. Gjør for ordens skyld oppmerksom på 

at saken blir behandlet som tildeling av et driftstilskudd (enkeltvedtak) og ikke som en 

tilsettingssak. Rådmannens innstilling til klagenemnda vil være basert på de kriterier dere har 

formulert i egen søknad, samt innhentede referanser og gjennomført intervju. Dette vil så bli 

veid opp imot utlysningstekstens innhold og regelverkets bestemmelser. 

På grunn av ferieavvikling vil dette ta noe tid, og klagenemndas neste møte er helt i slutten av 

august. Gjør oppmerksom på at klagenemndas avgjørelse er endelig, men kan søkes bragt inn 

for sivilombudsmannen. Rådmannens innstilling til klagenemnda vil bli gjort kjent for 

samtlige 3 kandidater, som vil få anledning til å partskommentere denne skriftlig i forhold til 

klagenemnda. 

Det har ingen hensikt å kontakte undertegnede før rådmannens innstilling foreligger». 

 

Rådmannens vurdering og begrunnelse: 

Ved tildeling av driftsavtaler/driftstilskudd skal vedtaket være skriftlig og det skal gis en 

begrunnelse for den avgjørelsen som er tatt, jf. forvaltningsloven §§ 23, 24 og 25.  Det er ofte 

begrunnelsen som kan gi klager grunnlag for å hevde at kommunen ikke har foretatt en faglig 

vurdering eller har lagt vekt på utenforliggende eller usaklige forhold. 

En begrunnelse skal gjengi hvilke rettsregler som gjelder, de faktiske forhold i saken og hvilke 

hovedhensyn som har vært avgjørende for kommunens valg blant søkerne. Det går klart fram 

av ASA 4313 punkt 6.2 andre avsnitt, at «kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den 

søkeren som etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket». Dette følger også av 

det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Når det gjelder de faktiske forhold vil det i hovedsak 

si søkerens utdanning, erfaring og for øvrig forhold som er knyttet til de kriterier som framgår 

av kunngjøringen, og som etter kommunens vurdering innebærer at vedkommende er den som 

er best faglig skikket.  

Sivilombudsmannen synes å legge til grunn at begrunnelsen må synliggjøre at det er foretatt en 

sammenlignende kvalifikasjonsvurdering av kandidatene. Rådmannen har fått utarbeidet et 

sammenligningsskjema for enklere vurdering: 

Vurderings- 

grunnlag 

Ardian  

Haziraj 

Joachim  

Liknes 

Eivind Severin 

Brekke 

Utdanning Godkjent (2013) Godkjent (2006) Godkjent (2016) 

Arbeidserfaring/ 6 år privat praksis 13 år kommunal og 3 år kommunal og 
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ansiennitet (med og uten 

driftstilskudd) samt 

praksis fra 

rehabiliterings-

institusjon. 

privat praksis, 

fengselshelsetjeneste, 

oppfølging/re-

habilitering av syke-

meldte og bedrifts-

helsetjeneste.  

Lang erfaring med 

gruppetrening – f.eks. 

hjertegruppe, lunge-

gruppe, barnegruppe, 

gruppetrening i sal 

(med ulike diagnoser) 

og grupper i basseng. 

privat praksis 

Formell faglig 

kompetanse 

 

Innehar den 

kompetanse 

kommunen har 

etterspurt. 

Relevante kurs og er 

sertifisert som 

AktivA-fysioterapeut 

(110) timer) 

Innehar den 

kompetanse 

kommunen har 

etterspurt. 

Relevante kurs og er 

sertifisert som 

AktivA-fysioterapeut 

(207 timer) 

Innehar den 

kompetanse 

kommunen har 

etterspurt. 

 

Tilleggs-

kompetanse 

Videreutdanning som 

personlig trener ved 

Norges 

Idrettshøyskole. 

Bekreftet opptak på 

«Videreutdanning i 

fysioterapi for eldre 

personer» 

 Kursbasert 

videreutdanning i 

klinisk ortopedisk 

medisin (12 kurs). 

Inntrykk etter 

intervju 

I intervjuet framsto 

han ryddig og meget 

reflektert, samtidig 

viste han god evne til 

å drive privat praksis i 

henholdt til 

kommunens tjeneste 

behov. 

I intervjuet fremstår 

han interessert og 

oppfattes som godt 

faglig oppdatert. 

Han har besøkt 

instituttet før 

intervjuet og har gode 

tanker om instituttet. 

I intervjuet fremstår 

han svært interessert 

og ryddig. Han har 

besøkt instituttet før 

intervjuet. 

Referanser Gode Gode Gode 

 

Når det gjelder grunnutdanning er samtlige kandidater utdannede fysioterapeuter, og fyller 

således det formelle kompetansekravet for å inneha et kommunalt driftstilskudd.  

Når det gjelder arbeidserfaring, skiller kandidat nr. 2 seg ut med lengere fartstid. Han tok også 

utdanningen tilsvarende tidligere. Rådmannen vil allikevel ikke definere kvalifikasjonsnivå/-

faglig skikkethet proporsjonalt med hvor lenge man har praktisert. 



- 

Kommunen har søkt etter fysioterapeut som skal inneha kompetanse innen allmennfysioterapi 

forutsett tilbudt som individuell behandling. Denne vide definisjonen gir mange søkere, men 

definerer også hva kommunen ønsker i distrikt. Mange søkere markedsfører å ha en rekke kurs 

i tillegg. Dette vil ikke ha noen avgjørende effekt på de valg kommunen gjør, men vil selvsagt 

heller ikke diskvalifisere. Rådmannen tenker da på kurs/utdanning som «personlig trener» og 

lignende. Rådmannen registrerer de kurs som er oppgitt, men har valgt å ikke i nevneverdig 

grad vektlegge kurs som er oppført i skjema som tilleggskompetanse. 

Rådmannen synes det er vanskelig å rangere kurs i henhold til antall kurstimer, og er ikke 

overbevist om at et kurs på 50 timer kun gir et kompetansefortrinn på halvparten av et kurs på 

100 timer. Slik «finregning» på timer er irrelevant. Gjennomførte kurs gir først og fremst 

kommunen et inntrykk av at kandidaten er interessert i faget og ønsker å holde seg oppdatert. 

Og dette er viktig. 

Når det gjelder personlig egnethet, anser rådmannen samtlige kandidater for personlig egnet, i 

og med at de alle har blitt innstilt til avtalehjemmelen. Referansene er gode og ingen kandidater 

utmerket seg negativt i intervjusituasjonen. Kommunen har dermed tre gode kandidater å velge 

mellom, som alle er kvalifisert til utlyste driftsavtale. 

Ved en samlet vurdering blir Eivind Severin Brekke å rangere som nr. 3. Dette på grunn av 

relativt kort praksistid. Ardian Haziraj og Joachim Liknes framstår svært likt når det gjelder 

kvalifikasjoner. Ombudsmannen har i sin praksis lagt til grunn at uttalelser fra gjenværende 

fysioterapeuter særlig vil være av betydning der søkerne ellers har like kvalifikasjoner. 

Rådmannen har forelagt problemstillingen for fysioterapeut som deler praksisen på Sokna. I 

forhold til Ardian Haziraj uttaler hun:  

«Jeg oppfatter han som en mann med stor arbeidskapasitet. Han har mye energi, men 

oppleves samtidig som rolig og positiv og med svært god samarbeidsevne. Fra pasientene får 

jeg også bare positive meldinger og han er veldig godt likt. Han virker å passe inn i 

lokalmiljøet på Sokna. Han har formidlet både interesse og motivasjon til å ville drifte og 

videreutvikle instituttet med de tiltak det måtte innebære».  

Rådmannen vil bemerke at vikarer i et ledig driftstilskudd ikke har noen fortrinnsrett ved 

tildelingen av driftstilskuddet. KS presiserer imidlertid at vikarens erfaring kan være relevant i 

vurderingen av hvem som er best kvalifisert.   

Da Ardian Haziraj har arbeidet 10 måneder som vikar i den driftsavtalen som nå skal besettes, 

har selvsagt kollega på Sokna ikke den samme bakgrunn/mulighet til å uttale seg om de to 

andre søkerne. Rådmannen finner det allikevel riktig i denne siuasjonen å vektlegge hennes syn. 

Rådmannen anbefaler derfor at klagene ikke tas til følge, og at avtalehjemmelen tilbys 

kandidatene med slik prioritet: 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke 

 

 

Vedlegg 

 Vedlegg 1: Klage fra kandidat Joachim Liknes. 

 Vedlegg 2: Svar fra kommunen til Joachim Liknes, der kommunens vedtak 

opprettholdes. 

 Vedlegg 3: Klage fra kandidat Eivind Severin Brekke. 



- 

 Vedlegg 4: Svar fra kommunen til Eivind Severin Brekke, der kommunens vedtak 

opprettholdes. 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Ringerike kommune
v/avdelingsleder Radu Olsen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Hønefoss, 11 .06.19

Joachim Liknes
Hvalsveien 143
3514 Hønefoss

Klage på vedtak om tildeling av driftstilskudd, saksnr. 19/1405 - 39

1.0 Innledning

Det klages herved på vedtak av 14.05.19. vedrørende tildeling av 50% driftsavtale til Ardian
Haziraj (videre omtalt som kandidat nr. 1).

Begrunnelsen for klagen er at undertegnende mener at Ringerike kommune har foretatt en
feilvurdering av hvem som er f aglig best skikket og at det foreligger mangler ved
saksbehandlingen.

Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav b. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i forvaltningslov en
kapittel IV – VI skal følges, og at undertegnende har klagerett.

Jeg mottok vedtak den 22.05.19. Denne klage sendes derfor innen klagefristen på tre uker.

2.0 Sakens faktum

Driftstilskuddet ble utlyst eksternt i perioden 26.03.19 tom 16.04.19. I utl ysningsteksten ble
det opplyst at følgende kvalifikasjonskrav etterspurt :

«kompetanse innen allmennfysioterapi. Pasientgruppen består av alle typer muskel - og
skjelettlidelser, og det forutsettes at det tilbys individuell behandling til disse. I tillegg e r det
ønskelig med gruppetrening og erfaring fra privat praksis».

Det var 14 søkere, og enighet mellom kommunen og NFFs representant om å invitere seks
kandidater til intervju. Etter en individuell gjennomgang av søknaden skal det, ifølge
vedtaket, ha blitt enighet om å kalle inn fire søkere til intervju. Undertegnende var en av de
fire.

Det ble gjennomført tre intervjuer i perioden 13.05.19 tom 14.05.19 , og en av kandidatene
møtte ikke til intervju. R epresentant for de privatpraktiserende fysioterap eutene og leder
deltok på nesten alle intervjuene. Representant for in stituttet meldte forfall.
Vedtak ble fattet 14.5.19 hvor kandidat nr. 1 ble innstilt som nr. 1, mens undertegnende ble
innstilt som nr. 2.



3.0 Sakens rettslige side

3.1 Innledning

E t driftstilskudd skal tildeles den av søkerne som er faglig best kvalifisert jfr. ASA 4313 og det
ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Kommunen plikter dermed å foreta en grundig
kvalifikasjonsvurdering av samtlige aktuelle søkere. Vurderingen må ta utgan gspunkt i
kommunens behov slik det fremgår av utlysningsteksten. Ved tildelingsvedtak, skal det i
likhet med tilsettingssaker, «foretas en samlet vurdering hvor utdannelse, praksis og
erfaring, tidligere virke og nåværende skikkethet teller med».

I kommu nens vurdering av hvem som er «faglig best skikket» for tilskuddet, hevder jeg det
er begått feil som medfører ugyldighet. Disse vil redegjøres for i det følgende.

3.2 Formell kompetanse – utdanning, spesialisering, kurs

Undertegnende var ferdig utdannet fysioterapeut i 2006, med endt turnustjeneste i august
2007. I beskrivelsen av søkerne står det at begge har relevante kurs og er sertifisert som
AktivA - fysioterapeuter. Undertegnende har gjennomført 207 kurstimer.

Kandidat nr. 1 var ferdig utdannet fysioterapeut i 2013, med endt turnustjeneste i august
2014. Kandidat nr. 1 har gjennomført 110 kurstimer (estimert, da kursvarighet ikke er
oppgitt i CV). I beskrivelsen av kandidat nr. 1 står det at han har videreutdann ing som
personlig trener ved Norges Idrettshøgskole. Jeg vil påpeke at dette ikke er en faglig
videreutdanning for fysioterapeuter, men en tilleggsutdannelse; og som således må tillegges
mindre vekt enn om den var fysioterapifaglig rettet.

Undertegnede h ar således mer formell kompetanse enn kandidat nr. 1.

3.3 Reel kompetanse – arbeidserfaring

U ndertegnende har 11 år og 8 måneders arbeidserfaring som fysioterapeut, etter endt
turnustjeneste. Jeg har jobbet på sykehus, innen toppidrett, i kommunal fysiotera pi i fengsel,
med oppfølging/rehabilitering av sykemeldte, i bedriftshelsetjeneste og i privat praksis (med
og uten driftstilskudd).

Kandidat nr. 1 har 4 år og 4 måneders arbeidserfaring som fysioterapeut, etter endt
turnustjeneste. Erfaringen er fra re habiliteringsinstitusjon og privat praksis (med og uten
driftstilskudd).

Undertegnende har vesentlig lengre og bredere arbeidserfaring enn kandidat nr. 1.



3.4 Evne til å drive privat praksis

Undertegnende har drevet privat praksis siden april 2008, og har erfaring fra tre forskjellige
institutt . Av dette er 5 år og 10 måneder drevet med tilskudd (to forskjellige vikariater, 60%
og 100% stilling), estimert til 7290 timer . 4 år og 7 måneder er drevet uten tilskudd, estimert
til 6510 timer; hovedsakelig 80 % stilling. Hoveddelen av erfaringen i privat praksis har
bestått av individuell behandling, men jeg har i tillegg lang erfaring med gruppetrening –
f.eks. hjertegruppe, lungegruppe, barnegruppe, gruppetrening i sal (med ulike diagnoser) og
grupper i basse ng.

Kandidat nr. 1 har drevet privat praksis siden juni 2016, og har erfaring fra to forskjell ige
institutt. Av dette er 8 måneder drevet med tilskudd (ett vikariat, 50% stilling), estime rt til
600 timer. 2 år og 11 måneder er drevet uten tilskudd, estimert til 1050 timer (beregnet som
20% stilling).

Undertegnende har vesentlig lengre erfaring fra privat praksis enn kandidat nr. 1.

3.5 Angående kvalifikasjonsvurderingen

Utgangspunktet for tildeling av driftsavtale er, som nevnt i punkt 3.1 , at tildeling skal gis til
den fysioterapeuten som er faglig best skikket i henhold til den kompetanse kommunen har
etterspurt i kunngjøringsteksten samt de saklige kriteriene som er nevnt i ASA 4313 punkt
6.2.

I avsn ittet under «Rettslig grunnlag for vedtaket» har Ringerike kommune referert til at det i
kunngjøringsteksten fremkommer følgende ønskelig kompetanse: «allmennfysioterapi og
forutsettes tilbudt om individuell behandling.»

I utlysningsteksten fremkommer det at det er ønskelig med; komp etanse innen
allmennfysioterapi , forutsetning om at det t ilbys individuelle behandlinger og at det er
ønskelig med gruppetrening og erfaring fra privat praksis.

I begrunnelsen for vedtaket av 14.05.19, står det at kandidat nr. 1 «settes som nr 1, med
bakgrunn i bred erfaring og relevante kurs oppdateringer, samt godt kjennskap til instituttet
og tilstrekkelig erfaring som fysioterapeut og drift av privat praksis».

I telefonsamtale med avdelingsleder Radu Olsen 31.05.19, ble d et spurt etter ytterligere
begrunnelse for vedtaket. Her ble det henvist til vedtaksbrevet; samt at kandidat nr. 1 hadde
en «kjempeplan for instituttet de neste 4 - 5 årene».

I beskrivelse av innstilte søkere er kandidat nr. 1. beskrevet på følgende måte :

«I intervjuet fremstå r han ryddig og godt reflektert. Han har godt kjennskap til instituttet på
Sokna, og har gode og konkrete tanker for framdriften av instituttet. A r dian ønsker ett godt
samarbeid med kommunen, som oppdragsgiver og andre relevante akt ører. Han har
relevante kurs og er sertifisert som AktivA - fysioterapeut. Det innhentes referanser som er
gode. I henhold til utlysningsteksten er han godt kvalifisert»



Undertegnede er beskrevet på følgende måte:

«I intervjuet fremstår han som interessert . Han har besøkt instituttet før intervjuet og har
gode tanker om instituttet. Det innhentes referanser som er gode. I henhold til utlysningen er
han godt kvalifisert.»

Med bakgrunn i ovennevnte be grunnelse og beskrivelse , er det grunn til å anta at god
kjennskap til instituttet har blitt tillagt avgjørende betydning ved valg av tildeling . Dette
underbygges også ved at undertegnende har klart bredere og lengre erfaring og nesten
dobbelt så mange kurstimer enn kandidat nr. 1.

Dette er i så fall feil s kjønnsutøvelse og vektlegging fra Ringerike kommune sin side .

For det første er dette momentet ikke nevnt i utlysningsteksten som grunnlag i vurderingen
av hvem som er best faglig kvalifisert.

For det andre har kandidat nr. 1 har jobbet som vikar i det utlyste tilskuddet siden
september 2018. En som har vært i vikariat på et institutt vil helt klart ha bedre kjennskap til
instituttet enn en som er utenforstående, og han vil samtidig ha bedre forutsetninger for å
mene noe om videreutvikling av insti tuttet. I tillegg er det sannsynlig at en vikar tilegner seg
inngående kunnskap om prosesser ved instituttet, som en utenforstående ikke vil ha
mulighet å tilegne seg. Det skal her bemerkes at det skal bygges nytt institutt/helsehus
sammen med bl.a. legene på Sokna, og at dette er en prosess som har kommet langt på vei
(dette ble informert om i intervju 13.05.19.).

I tillegg bemerkes det at det er gitt en mer utfyllende beskrivelse av kandidat nr 1, enn av
undertegnende og kandidaten innstilt som nr 3. Vu rderingene rundt personlig egnethet
fremstår som lite begrunnet.

Sett opp mot kravene i utlysningsteksten og den saklige vurderingen som skal foretas av
kandidatene, mener jeg at undertegnende er bedre kvalifisert etter kvalifikasjonsprinsippet,
enn kand idat nr. 1.

3.6 Mangelfull saksbehandling

Manglende begrunnelse
Etter forvaltningsloven § 25, plikter kommunen å begrunne de rettslige og faktiske sidene
ved vedtaket, herunder den skjønnsutøvelsen og vurderingen som er gjort ved tildelingen av
tilskuddet. En slik begrunnelsen foreligger ikke i dette tilfellet , og begrunnelsen for vedtaket
av 14.05.19 tilfredsstiller dermed ikke disse kravene.

Manglende skriftlighet
I telefonsamtale med avdelingsleder Radu Olsen 31.05.19., ble det bedt om å få innsyn i
aktuelle saksdokumenter. Svaret på dette var at det kun var vedtaket som var skrevet, og at
det ikke fantes andre dokumenter (utvidet søkerliste er offentliggjort etter søknadsfrist).
Denne manglende skriftligheten ved saksbehandlingen, bl.a. at d et ikke er skrevet referater



fra intervjuene, eller finnes noe innstilling fra intervjuutvalget, vanskeliggjør
etterprøvbarheten av de vurderinger som er gjort i første instans. Dette er i strid med
prinsippene i forvaltningsloven.

4.0 Oppsummering

Det foreligger både feil ved saksbehandlingen og skjønnsutøvelsen. Med bakgrunn i
ovennevnte , hevdes det derfor at Ringerike kommune har vektlagt usaklige og
utenforliggende hensyn ved valg av kandidat til driftsavtalen.

Jeg anser meg i henhold til ove nnevnte punkter som bedre faglig skikket til driftsavtalen, i
henhold til ASA 4313 pkt. 6.2 og de kriterier som fremgår av utlysningen, enn Ardian Haziraj.

Med bakgrunn i ovennevnte, ber jeg om at Ringerike kommune foretar en ny vurdering i
saken i samsvar med de anførsler s om er fremkommet av denne klage. Herunder at vedtaket
omgjøres og at undertegnende innstilles som nr. 1.

Det bes om at tildelingsvedtaket gis utsettende virkning i henhold til forvaltningsloven § 42
inntil klagebehandlingen er sluttført slik at klagebehandlingen blir reell.

Med vennlig hilsen

____________________
Joachim Liknes
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3514 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1405-45 26728/19 411  11.06.2019 

 

Svar på klage angående enkeltvedtak for tildeling av 50% driftstilskudd lokalisert til 

Sokna, Ringerike kommune 

 
Viser til ditt brev om «Klage på vedtak om tildeling av driftstilskudd, saksnr. 19/1405-39» datert 

11.06.2019. I klagen anfører du at kommunen har foretatt feilvurdering av hvem som er best faglig 

skikket, samt at det foreligger mangler ved saksbehandling. 

 
Det følger av ASA 4313 punkt 6.2 at «Kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den søkeren  

som etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket. Ved tildeling skal det legges vekt 

på saklige kriterier. Som saklige kriterier menes faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, 

evne til å drive privat praksis mv.»  

 

I klagebrevet anfører du at det er begått feil i kommunens vurdering av hvem som er «faglig best 

skikket» for tilskuddet som medfører ugyldighet. 

 

Det følger av praksis at ledig driftsavtale skal tildeles den fysioterapeuten som er faglig best 

skikket i henhold til den kompetanse kommunen har etterspurt, samt de saklige kriterier som nevnt 

i ASA 4313 punkt 6.2. I følge utlysningsteksten har Ringerike kommune etterspurt kompetanse 

innenfor allmenfysioterapi.  

 

Videre i klagebrevet nevner du at «formell kompetanse – utdanning, spesialisering, kurs» som du 

og den som ble innstilt som nummer 1 har. Du viser til egen utdanning og reel kompetanse som 

fysioterapeut. 

 

Ringerike kommunen har vedtatt på bakgrunn av tilsendte søknader og intervju runder, å innstille 

til ledig driftsavtale i prioritert rekkefølge:  

 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke  

 

Ringerike kommune ønsker å utdype innstillingsbegrunnelsen til tilsendt vedtak. 

 

Ardian Haziraj er innstilt som nummer en på bakgrunn av gode faglige kompetanse og langt 

erfaring som fysioterapeut. Han har 6 års erfaring som fysioterapeut med og uten driftstilskudd. I 

intervjuet framsto han ryddig og meget reflektert, samtidig viste han god evne til å drive privat 

praksis i henholdt til kommunens tjeneste behov. Han viser en godt personlige egnethet. 
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Du ble innstilt som nummer to på bakgrunn av langt erfaring som fysioterapeut. Du har ca 13 års 

erfaring i tjeneste som fysioterapeut og er godt faglig oppdatert.  

 

Eivind Severin Brekke ble innstilt som nummer tre på bakgrunn av kort arbeidserfaring. Han har 3 

års erfaring som fysioterapeut.  

 

Ringerike kommune viser til «Kvalifikasjonsprinsippet: 

(1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller embete, med 

mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift. 

(2) Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og 

personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen.» 

Som det framkommer av vedtaket har Ringerike kommune lagt avgjørende vekt på erfaring og 

ansiennitet hos søker. Etter ASA 4313 som nevnt ovenfor er det kommunes totale vurdering at 

vektlegging av faglighet og ansiennitet er saklige hensyn.  

 

Basert på søknadene og intervjuene var det enighet mellom kommunen og representantene fra 

samarbeidsutvalget om innstillingen.  

 

Du skriver videre i klagebrevet om manglede skriftlighet fra tildelingsprosessen fra kommunen. 

Det stilles ikke krav om referatføring ved intervjuer og det foreligger etter vår vurdering ingen 

saksbehandlingsfeil.  

 

Avslutningsvis ber du om at tildelingsvedtaket gis utsettende virkning i henhold til 

forvaltningsloven § 42 inntil klagebehandling er sluttført slik at klagebehandlingen blir reell. 

Ringerike kommune tildeler eller utsetter ikke individuell avtale for overnevnte driftstilskudd, før 

klagen er ferdigbehandlet.  

 

På bakgrunn av klagen har vi foretatt en fornyet vurdering av vedtaket. Som det fremkommer av 

det ovennevnte opprettholdes vedtaket.  

 

Klagen sendes videre til klageorganet, Klagenemnd for behandling av særskilte klagesaker, for 

endelig behandling. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Radu Olsen 

avdelingsleder 

radu.olsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg 



Radu Olsen 

Postboks 123 

3502 Hønefoss 

Ref. saksnr. 19/1405-39        27.05.2019 

Klage på enkeltvedtak – tildeling av driftstilskudd lokalisert til Sokna i Ringerike 

kommune 

Det vises til Ringerikes kommunes vedtak av 14.05.2019, hvor det fremgår at driftstilskuddet 

er tildelt Ardian Haziraj. Det klages med dette på vedtaket. Begrunnelsen for klagen er at 

undertegnede mener at kommune har foretatt en feilvurdering av hvem som er best faglig 

skikket samt at kommunen har begått feil ved saksbehandlingen.  

 

Klagefrist opplyses å være tre uker fra brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 28, og klagen 

er rettidig.  

Utgangspunkt 

Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 

2 første ledd bokstav b. Det innebærer at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel 

IV-VI må følges. Loven stiller blant annet krav til forvaltningens opplysning av saken og 

begrunnelse av vedtaket. 

Ved tildeling til og inngåelse av driftsavtale med privatpraktiserende fysioterapeut skal 

kvalifikasjonsprinsippet legges til grunn. Det er også skrevet inn i rammeavtalen ASA 4313, 

jf.  punkt 6.2 om at kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den søkeren som etter 

kommunens samlede vurdering er «best faglig skikket», og at det ved vurderingen skal legges 

vekt på saklige kriterier som erfaring, samarbeidsevner og evne til å drive privat praksis mv.  

Kvalifikasjonsprinsippet er lovfestet for statlig sektor i statsansatteloven § 3 og vil ha 

betydning for vurderingen også i min sak. Av bestemmelsen fremgår at den best kvalifiserte 

søkeren skal ansettes, og at det ved vurderingen skal legges vekt på utdanning, erfaring og 

personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. 

1. Kvalifikasjonsvurderingen 

I utlysningsteksten for driftshjemmelen fremgår det at kommunen søker en fysioterapeut som 

har kompetanse innen allmennfysioterapi. Det vises til at i pasientgruppen inngår alle typer 

muskel- og skjelettlidelser, og det forutsettes at fysioterapeuten kan tilby individuell 

behandling til pasientgruppen. Videre fremkommer at det er ønskelig med gruppetrening og 

erfaring fra privat praksis.  

I kommunens vedtak er det listet opp tre innstilte kandidater, og det beskrives svært kort hva 

som er deres kvalifikasjoner samt hvilket inntrykk de har gjort under intervjuet.  

Jeg vil imidlertid påpeke at kommunen i opplistingen ikke har funnet grunn til å vise til min 

kursbaserte videreutdanning i klinisk ortopedisk medisin, slik som jeg har beskrevet både i 

CV og i søknad og som også fremkommer i utvidet søkerliste. I perioden 2017 og frem til 

dags dato har jeg totalt 12 kurs i ortopedisk medisin, inkludert eksamen i basic ortopedisk 

medisin. Jeg mangler nå kun 2 kurs + eksamen i ortopedisk medisin før jeg kvalifiserer til 



tittelen «spesialist i muskelskjelettfysioterapi» gjennom PFF, dersom jeg også tar anatomikurs 

og forskerkurs. I tillegg har jeg i samme periode tatt to kurs i diagnostisk ultralyd. 

Kommunen har i vedtaket ikke foretatt noen vurdering etter kvalifikasjonsprinsippet. Etter 

egen vurdering kan det synes av opplistingen at alle kandidatene fyller de formelle kravene 

etter de få kriteriene som er stilt utlysningsteksten. 

Kommunen har etter dette ikke belyst hvilke vurderinger som har vært utslagsgivende ved 

kvalifikasjonsvurderingen når alle fyller kravene. I den korte begrunnelsen for vedtaket vises 

bare til Hazirajs kvalifikasjoner og erfaring.  

Jeg mener at kommunen ved å ikke vurdere min videreutdanning innen muskel- og skjelett i 

vedtaket, har utelatt essensiell informasjon for å vurdere faglig kompetanse, og dermed har 

gjort en feil i vurdering av hvem som er faglig best skikket. Jeg mener at jeg med min 

omfattende videreutdanning er bedre faglig skikket enn vedkommende som ble tildelt 

driftstilskuddet.  

 

2. Saksbehandlingen 

Under enhver omstendighet mener jeg at kommunen har begått feil ved saksbehandlingen i 

forbindelse med vedtaket.  

 Manglende begrunnelse for vedtaket 

Jeg mener kommunen har begått feil ved saksbehandlingen ved at vedtaket ikke oppfyller 

kravene til begrunnelse etter forvaltningsloven.  

Det følger av forvaltningsloven § 27 annet ledd at «[i] saker der begrunnelsen etter § 24 skal 

gis samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i underretningen». 

Kravene til begrunnelsens innhold står i § 25: 

«I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på…. I den utstrekning det er 

nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi 

innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på.  … 

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn bør 

nevnes. … .» 

Vet at vedtaket ikke er begrunnet har jeg ikke tilstrekkelig informasjon til å forstå resultatet i 

saken. 

Det er i vedtaket ikke foretatt en sammenstilling av de ulike kandidatenes kvalifikasjoner og 

andre relevante momenter, og dersom det er slik at det avgjørende for tildelingen av 

driftstilskuddet har vært skjønnsmessig, fremkommer heller ikke det. Det er ut fra vedtaket 

ikke mulig å forstå hva som er årsaken til at en av kandidatene har fått driftstilskuddet fremfor 

meg.  

 Kontaktpersonens tilstedeværelse under intervjuet 



Min videreutdanning i ortopedisk medisin ble tatt opp i begynnelsen av intervjuet. 

Kontaktperson for private fysioterapeuter i kommunen kjente til denne utdanningen, men 

forlot intervjuet etter få minutter. I henhold til ASA 4313 punkt 6.1 skal kontaktpersonen i 

kommunen inviteres til å delta på intervjuet. Kontaktpersonens oppgave er å ivareta 

selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen, inkludert de som søker på 

avtalehjemmelen. Vedkommende skal fungere som en tillitsvalgt for søkerne og har som 

oppgave å påse at prosessen går rett for seg. I dette ligger det et ansvar for at intervjuet består 

av relevante, lovlige og ikke usaklige spørsmål. Ved at kontaktpersonen forlot intervjuet etter 

kun kort tid, ble ikke minte interesser ivaretatt på en hensiktsmessig måte.  

 Manglende skriftlighet 

Ved min kontakt med kommunen i e-post av 23.05.2019 for å få innsyn i sakens dokumenter, 

fikk jeg til svar i e-post fra Radu Olsen 24.05.2019 at det ikke forelå ytterligere 

dokumentasjon, utover det jeg allerede har mottatt, dvs. vedtak og utvidet søkerliste.  

Kommunen har dermed, slik jeg forstår det, ikke skrevet notater fra intervjuene med de som 

har vært innkalt til intervju, og har heller ikke skrevet en innstilling som vedtaket er bygget 

på. Dette er etter min mening en mangel ved kommunens saksbehandling som kan hindre en 

effektiv etterprøvbarhet av om kommunens saksbehandling er forsvarlig.  

 

Kommunens bes vurdere saken på nytt 

Jeg ber på bakgrunn av punkt 1 og 2 om kommunen foretar en ny vurdering av saken. 

Det bes om at tildelingsvedtaket gis utsettende virkning i henhold til forvaltningsloven § 42 

inntil klagebehandling er sluttført slik at klagebehandlingen blir reell. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Eivind Severin Brekke 
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9910 BJØRNEVATN 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1405-43 25679/19 411  04.06.2019 

 

Svar på klage angående enkeltvedtak for tildeling av 50% driftstilskudd lokalisert til 

Sokna i Ringerike kommune 

 

Viser til ditt brev om «Klage på enkeltvedtak – tildeling av driftstilskudd lokalisert til Sokna i 

Ringerike kommune» datert 27.05.2019. I klagen anfører du at kommunen har foretatt 

feilvurdering av hvem som er best faglig skikket, samt at kommunen har begått feil ved 

saksbehandlingen.  

Det følger av ASA 4313 punkt 6.2 at «Kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den søkeren  

som etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket. Ved tildeling skal det legges 

vekt på saklige kriterier. Som saklige kriterier menes faglig kompetanse og erfaring, 

samarbeidsevner, evne til å drive privat praksis mv.» 

 

I klagebrevet anfører du at kommunen, ved ikke å vurdere din videreutdanning innen muskel- 

og skjelett i vedtaket, har utelatt essensiell informasjon for å vurdere faglig kompetanse, og at 

kommunen dermed har gjort en feil i vurdering av hvem som er faglig best skikket. Du mener 

at på grunn av din omfattende videreutdanning er du bedre faglig skikket enn vedkommende 

som ble tildelt driftstilskuddet. 

Det følger av praksis at ledig driftsavtale skal tildeles den fysioterapeuten som er faglig best 

skikket i henhold til den kompetanse kommunen har etterspurt, samt de saklige kriterier som 

nevnt i ASA 4313 punkt 6.2. I følge utlysningsteksten har Ringerike kommune etterspurt 

kompetanse innenfor allmenfysioterapi. Kommunen har sett hen til din videreutdanning innen 

muskel- og skjelett, men har ikke lagt avgjørende vekt på denne. Dette var etter vår vurdering 

korrekt. 

Videre i klagebrevet nevner du at «Det er i vedtaket ikke foretatt en sammenstilling av de ulike 

kandidatenes kvalifikasjoner og andre relevante momenter, og dersom det er slik at det 

avgjørende for tildelingen av driftstilskuddet har vært skjønnsmessig, fremkommer heller ikke 

det. Det er ut fra vedtaket ikke mulig å forstå hva som er årsaken til at en av kandidatene har 

fått driftstilskuddet fremfor meg.» 

Ringerike kommunen har vedtatt på bakgrunn av tilsendte søknader og intervju runder, å 

innstille til ledig driftsavtale i prioritert rekkefølge: 

1. Ardian Haziraj  

2. Joachim Liknes  

3. Eivind Severin Brekke 

 

Ringerike kommune ønsker å utdype innstillingsbegrunnelsen til tilsendt vedtak. 
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Ardian Haziraj er innstilt som nummer en på bakgrunn av gode faglige kompetanse og langt 

erfaring som fysioterapeut. Han har 6 års erfaring som fysioterapeut med og uten 

driftstilskudd.  I intervjuet framsto han ryddig og meget reflektert, samtidig viste han god evne 

til å drive privat praksis i henholdt til kommunens tjeneste behov.  

 

Joachim Liknes setter som nummer to på bakgrunn av langt erfaring som fysioterapeut. Han 

har ca 13 års erfaring i tjeneste som fysioterapeut og er godt faglig oppdatert. 

 

Du blir satt som nummer tre på bakgrunn av kort arbeidserfaring. I følge din CV har du 3 års 

erfaring som fysioterapeut.  

 

Som det framkommer av vedtaket har Ringerike kommune lagt avgjørende vekt på erfaring og 

ansiennitet hos søker. Etter ASA 4313 som nevnt ovenfor er det kommunes totale vurdering at 

vektlegging av faglighet og ansiennitet er saklige hensyn. 

I følge intervjuene ble det enstemmig vurdering mellom kommunene og representantene fra 

samarbeidsutvalget om innstillingen. 

 

 

Videre i klagebrevet nevner du at: «I henhold til ASA 4313 punkt 6.1 skal kontaktpersonen i 

kommunen inviteres til å delta på intervjuet. Kontaktpersonens oppgave er å ivareta 

selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen, inkludert de som søker på 

avtalehjemmelen.» Kommunens krav ifølge ASA 4313 er å invitere kontaktperson til å delta 

på intervjuet. Dette kravet er oppfylt. 

 

Du skriver videre i klagebrevet om manglede skriftlighet fra tildelingsprosessen fra 

kommunen. Det stilles ikke krav om referatføring ved intervjuer og det foreligger etter vår 

vurdering ingen saksbehandlingsfeil.  

 

Avslutningsvis ber du om at tildelingsvedtaket gis utsettende virkning i henhold til 

forvaltningsloven § 42 inntil klagebehandling er sluttført slik at klagebehandlingen blir reell. 

Ringerike kommune tildeler eller utsetter ikke individuell avtale for overnevnte driftstilskudd, 

før klagen er ferdigbehandlet. 

 

 

På bakgrunn av klagen har vi foretatt en fornyet vurdering av vedtaket. Som det fremkommer 

av det ovennevnte opprettholdes vedtaket.  

 

Klagen sendes videre til klageorganet, Klagenemnd for behandling av særskilte klagesaker, for 

endelig behandling.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Radu Olsen 

avdelingsleder 

radu.olsen@ringerike.kommune.no 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 


	Kommunal klagenemnd 29.08.2019
	Sakspapirer - Møte i Kommunal klagenemnd den 29.08.2019
	Meldingstekst.html
	RS 2/19 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunal klagenemnd den 29.08.2019
	Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunal klagenemnd den 29.08.2019
	Meldingstekst.html


	PS 9/19 Vedtak om tildeling av 50 % driftstilskudd ved Sokna Fysikalske institutt, - klage
	Vedtak om tildeling av 50 % driftstilskudd ved Sokna Fysikalske institutt, - klage
	Klage fra kandidat Joachim Liknes
	Svar fra kommunen til Joachim Liknes
	Klage fra kandidat Eivind Severin Brekke
	Svar fra kommunen til Eivind Severin Brekke




