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Sak nr.   Dato 
032/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
19.04.2017 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 20.04.2017 1347171 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Oppvekst- og kulturutvalg 

 
 
 
Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Arnt Pedersen H 
 
Varamedlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Vegard Setså FL 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Evenstrøm 
Jørn Stene 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
Ulf Flønes 
Wenche Olsen 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Vegard Setså (FL): 
Ser i protokoll fra forrige møte at det skulle vært en sak ang. nasjonale prøver i dagens 
møte. Hvorfor er ikke denne på sakskartet? 

· Gro Anita Olsen (FL): 
Hva er status for barnehagene på Erikstad og i Sulitjelma? 

· Andreas Vestvann Johnsen (AP): 
Hva er status for nytt hotell og kulturhus? 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Kan utvalget få oversikt over sykefravær? 

 

Svar på spørsmål: 

· Nasjonale prøver. Kommunalsjef svarte. Beklager at sak ikke er ferdig. Kan orientere 
muntlig hva som er gjort, eventuelt sak i et fremtidig møte. 
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· Barnehage Erikstad. Kommunalsjef svarte. Dette er en større sak med Vestmyra 
barnehage og Erikstad skole. Jobbes med saken. FAU Erikstad ønsket allmøter. Dette 
ble imøtekommet. Har vært 2 møter og sett på de 3 alternativene. Tilbakemeldingsfristen 
er 1. mai. Viktig med involvering med allmøter for å imøtekomme bekymringene. Saken 
kommer i oppvekst- og kulturutvalget i mai. 

· Barnehage Sullitjelma. Leder Fauske Eiendom KF svarte. Utenomhus og innomhus 
ferdig fra arkitekt. Har startet prosjektering. Håper prosjektering skal være ferdig første 
del av mai. 

· Nytt hotell. Kommunalsjef svarte. Har lite informasjon om dette. 
· Sykefravær. Kommunalsjef svarte. Ligger i AMU-papirene. Kan fremskaffes. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Familiens Hus 
Ser på etablering i sentrum i stedet for i kvitbarnehagen. Har forsert prosessen. 
Kvitbarnehagen for langt fra sentrum. Har foretatt en mulighetsstudie. 
Voksenopplæringen i Henriksenbygget er ikke avklart. Det er lettere å bygge om til 
voksenopplæringen i kvitbarnehagen. Ser på muligheter for etablering av familiens hus i 
sentrum. 

· Tilsyn 
Det pågår et tilsyn på flyktningekontoret og ved voksenoplæringen fra Fylkesmannen i 
Nordland. Utvalget vil få tilsynsrapport når denne er ferdig. 

· Stillinger utlyst 
2 rektorstillinger (Erikstad og Vestmyra), er utlyst samt 3 inspektørstillinger (Vestmyra og 
Sulitjelma). 

· UngData 
Det er kjørt fagdag med personale og ungdomsrådet. Er imponert over ungdomsrådet. 
Utvalget vil få resultatene etterhvert. 

 

Barnevernsleder Wenche Olsen orienterte om tema barnevern under referatsakene. 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.05.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
023/17 Godkjenning av møtebok  
024/17 Referatsaker i perioden  
025/17 Elevundersøkelsen 2016  
026/17 Barnehageopptaket 2017  
027/17 Endring av retningslinjer for tildeling av kulturmidler  
028/17 Fauske Familiesenter 2016  
029/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske  
030/17 Ressurstildeling skole 2017-2018  
031/17 Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
 
 
  



Side 4 
 

023/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 023/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
 
 
024/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Ny barnevernleder, Wenche Olsen, ble presentert og orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 024/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
025/17: Elevundersøkelsen 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Elevundersøkelsen tas til orientering.  
Hver enkelt skole analyserer resultatene i elevundersøkelsen og iverksetter tiltak knyttet til 
prøveresultatene. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Vegard Setså (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget viser til lovendring knyttet til § 9a i opplæringsloven som stiller 
ytterligere krav til nulltoleranse for mobbing og skolens handlingsplikt. Utvalget ber den enkelte 
skole iverksette tiltak i forhold til dette. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Elevundersøkelsen tas til orientering.  
Hver enkelt skole analyserer resultatene i elevundersøkelsen og iverksetter tiltak knyttet til 
prøveresultatene. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget viser til lovendring knyttet til § 9a i opplæringsloven som stiller 
ytterligere krav til nulltoleranse for mobbing og skolens handlingsplikt. Utvalget ber den 
enkelte skole iverksette tiltak i forhold til dette. 

 
 
 
026/17: Barnehageopptaket 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 026/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
027/17: Endring av retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Tekstendring: «Driftsutvalget» erstattes av  «oppvekst- og kulturutvalg» i retningslinjene 
for tildeling av kulturmidler i Fauske kommune. 
 
Søknadsfrist for kommunens tilskuddsordninger settes av Enhetsleder Kultur ut i fra en 
samlet vurdering av praktisk gjennomføring, men dog ikke senere enn utgangen av mars 
måned. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 027/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Tekstendring: «Driftsutvalget» erstattes av  «oppvekst- og kulturutvalg» i retningslinjene 
for tildeling av kulturmidler i Fauske kommune. 
 
Søknadsfrist for kommunens tilskuddsordninger settes av Enhetsleder Kultur ut i fra en 
samlet vurdering av praktisk gjennomføring, men dog ikke senere enn utgangen av mars 
måned. 

 
 
 
028/17: Fauske Familiesenter 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 028/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
029/17: Leirskole for grunnskolene i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i 
Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
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OPKU- 029/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo 
og i Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
 
 
030/17: Ressurstildeling skole 2017-2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Ressursfordelingen av 172 årsverk tas til orientering 

 
2. Som virkemiddel i forhold til særskilte utfordringer omprioriterer skolene allerede 

eksisterende ressursbruk knyttet til vikarbudsjettet, for tilsetting av andre yrkesgrupper. 
Dette som en forsøksordning skoleåret 2017/2018, koblet til tett oppfølging av elever 
som utagerer eller av andre grunner ikke finner seg til rette i undervisningssituasjon.  

 
3. Ordningen evalueres innen april 2018, for å vurdere om tiltaket skal videreføres.  

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti ser med bekymring på reduksjon av lærertettheten i Fauskeskolene og vi 
er redde for at dette kommer til å gå ut over kvaliteten på det tilbudet kommunen tilbyr, samt økt 
arbeidsbelastning for de ansatte. Vi ser derfor at det er et stort behov for å  ansette flere lærere 
for å sikre en like god lærertetthet som det  ble lagt opp til i skolestrukturen som ble vedtatt i 
2012. Vi setter kostnadsrammene for dette til seks millioner kroner. Kostnadene innarbeides i 
den første budsjettregulering for 2017. 

Fauske Arbeiderparti vil: 
Øke antall lærere i Fauskeskolen med en kostnadsramme på opptil seks millioner. Rådmannen 
ser på hva som trengs og kommer tilbake med et fullstendig forslag til neste møte i Oppvekst- 
og kulturutvalget. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 030/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Ressursfordelingen av 172 årsverk tas til orientering 

 
2. Som virkemiddel i forhold til særskilte utfordringer omprioriterer skolene allerede 
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eksisterende ressursbruk knyttet til vikarbudsjettet, for tilsetting av andre yrkesgrupper. 
Dette som en forsøksordning skoleåret 2017/2018, koblet til tett oppfølging av elever 
som utagerer eller av andre grunner ikke finner seg til rette i undervisningssituasjon.  

 
3. Ordningen evalueres innen april 2018, for å vurdere om tiltaket skal videreføres.  

 
 
 
031/17: Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti vil innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i et toårig 
prøveprosjekt. Innarbeides i budsjettreguleringen for 2017. 

Rådmannens forslag til innstillling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/8277     
 Arkiv sakID.: 17/1767 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
033/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Månedsrapport barneverntjenesten april 2017 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sak nr.   Dato 
034/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 
 Kommunestyre  
009/17 Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017 

 
 
Etablering av familiens hus 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

 
Vedlegg: 
09.05.2017 Familiens Hus-presentasjon 1349074 

16.05.2017 Intensjonsavtale ISE 1349685 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 2 etg. 1350226 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 3 etg. 1350227 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan u etg. alt A 1350228 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan u etg. alt B 1350229 

22.05.2017 Utredning Familiens Hus (003) 1350230 

22.05.2017 Økonomisk beregning Familiens hus 1350231 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 1 etg. alt A. pdf 1350232 

22.05.2017 20170509  Familiesenteret Plan 1 etg. alt B 1350233 

22.05.2017 Tilbakemeldinger fag- organisasjon - vernetj. 1350237 
 
Sammendrag: 
 
Fauske kommune vedtok i 2014 «Samhandlingsplan for oppvekst i Fauske, 2014 – 2019» Planen ble 
rullert første gang av kommunestyret i 2016, og har varighet til 2019.  
 
Planen gir samhandlingsfeltet for oppvekst og kultur en valgt retning for satsningsområder i perioden. 
Den gir føringer til enhetene i oppvekstområdet om valgte prioriteringer som det skal jobbes med. 
Hovedområdene er: 
 

· Tidlig innsats/tidlig intervensjon  
· Folkehelse  
· Foreldrestøtte 
· Samhandling  

 
Punktene er definerte mål i planen, som også sier noe om organisering med fokus på samhandling, 



ressursutnyttelse og samling av kompetanse som et tiltak som skal bidra til et mer helhetlig 
tjenesteapparat.  
 
Punkt 4.2 i planen angående barne- og familie enheten sier: 
 

· Barne- og familieenheten omfatter familiesenter, barneverntjeneste, pedagogisk psykologisk 
tjeneste og flyktningetjeneste. Tjenestene skal utfylle hverandre i forhold til tiltaksnivå. 

· Tjenestene er pr i dag lokalisert i ulike bygg. Å samle tjenestene i et og samme hus, “Familiens 
hus” , vil gi innbyggerne et mer samlet og helhetlig tilbud. Fokus på forebygging, folkehelse, 
foreldrestøtte og samhandling er sentrale begrep for barne- og familieenheten. 

 

 
 
 
KOM sak 187/16 om «Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet – prinsippvedtak» sier i punkt 5: 
 

Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for etablering av Familiens 
hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på 
mulighet for nybygg/andre bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk 
og faglig. 

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Familiens hus er en modell som ble tilpasset norske forhold gjennom prosjektet «Forsøk med 
familiesentre i Norge 2002 – 2004». Fauske familiesenter er et resultat av denne satsningen, og 
etablering av Familiens hus vil være et tiltak i forlengelsen av det, for å kunne gi familier en helhetlig og 
familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Huset vil da levere alle tjenestene knyttet til avdelingene 
barnevernet, familiesenteret og pedagogisk-psykologisk tjeneste fra samme sted. 



 
Grunntanken er at man samler tjenester i samme hus for å gi et flerfaglig tilbud. En dør – flere tjenester. 
Barn og familier med behov for hjelp, råd eller veiledning henvender seg en plass, og tildeles tjenester ut 
fra kartlegging og behov. Dermed unngår vi at den som har behov for hjelp blir sendt mellom ulike 
systemer/ulike bygg, men opplever hjelpen som helhetlig og koordinert fra kommunens side uten å 
måtte forklare seg flere ganger om de samme tingene.  
 
I skrivende stund er det ikke tatt en politisk beslutning knyttet til Vestmyra barnehage – hvit, og 
eventuell ny lokalisering for de 3 barnehage avdelingene som er i bygget. Saken om Erikstad skole og 
barnehage, og om eventuelt også Vestmyra barnehage – hvit skal være en del av det prosjektet, 
behandles i samme tidsperiode og utvalgsmøter som denne saken og hvorvidt bygget blir frigjort til en 
utredning for ombygging til Familiens hus har man dermed ikke svaret på. Ut fra at punkt 5 i KOM sak 
187/16, har det vært viktig å få denne saken frem til behandling i kommunestyret likevel. 
 
Punkt 5 i KOM sak 187/16 åpner altså for at man også kan se på andre alternativer for etablering av 
Familien hus, samtidig som det avklares bruk av hvit-barnehagen på Vestmyra. 
 
I den forbindelse har sentrumsbygget som går under navnet «Lysverkgården» ligget ute for salg en 
periode. Bygget eies av ISE Enterprise AS, og har vært nevnt i tidligere refleksjonsrunder rundt 
etablering av Familiens hus, men det har aldri vært utredet som en mulighetsstudie i forhold til 
egnethet, størrelse, plassering, kostnader kjøp/ombygging osv. 
 
Fauske eiendom har i samarbeid og dialog med kommunalsjef oppvekst/kultur og enhetsleder barne- og 
familie enheten gjort sonderinger og utredninger knyttet til bygget og deretter vært i forhandlinger med 
eiere av Lysverkgården om en intensjonsavtale om kjøp. Bygget er taksert til 7,9 mill. kroner og har lagt 
ute for salg på det åpne markedet en stund. Kommunen har inngått en intensjonsavtale om kjøp som 
sikrer at bygget ikke selges til andre interessenter i saksbehandlingsperioden. Avtalen forutsetter 
eventuell godkjenning av kjøp i kommunestyrets møte 22. juni 2017 og låser bygget for salg til andre 
frem til denne datoen. 
 
Avtalt pris er etter forhandling satt til 7,1 mill. kr. Prosjektets entreprisemodell er planlagt gjennomført 
som totalentreprise. Dette begrunnes i hurtig prosjektgjennomføring, samt at det vurderes at det ikke er 
ekskluderende for lokalt næringsliv å kunne konkurrere på denne leveransen. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Etablering av familiens hus har siden opprettelsen av samhandlingsområdet for oppvekst og kultur vært 
et prioritert ønske som har gjenspeilt seg i samhandlingsområdets ulike planverk, samt i grunntankene 
rundt satsningen på folkehelse og foreldrestøtte. 
 
Avdelingene som hører inn under begrepet «Familiens hus» har hele veien vært innstilt på denne 
etableringen så snart kommunen var i stand til å stille de rette lokalene til disposisjon, enten gjennom 
ombygging av eksisterende lokaler eller ved ny-bygg. Strategiske valg som er tatt og investeringer i form 
av tilsettinger, programvare og kompetanseheving for ansatte har vært gjort utfra planen om etablering 
av «huset», og samlokalisering vil kunne gi de siste synergieffektene man forventer etableringen skal 
fremskaffe. 
 
De siste årene har flere ulike lokasjoner vært foreslått og utredet i større eller mindre grad. Erikstad 
skole og Vestmyra barnehage – hvit (ved utflytting derfra) har vært en del av den administrative og til en 
viss grad politiske drøftingen som har pågått, samtidig som fagavdelingene har argumentert med at det 
er fornuftig og ønskelig med en mere sentrumsnær plassering ut fra ulike faktorer som oppsummeres i 
punkt 9 senere i sakspapiret. 



 
 
Momentliste: 
 

1. Lysverkgården vil i utgangspunktet være et billigere alternativ å bygge om enn hvit-
barnehagen utfra beregninger i vedlegg fra Fauske eiendom. Bygget er et skall-bygg som 
med relativt enkle grep lar seg bygge om til gode kontor og møtefasiliteter for de tre 
tjenestene.  

 
2. Hvis Familiens hus etableres i Lysverkgården kontra hvit-barnehagen på Vestmyra anslås 

det at man korter inn tiden før Familiens hus er klart til bruk med ca. 18. mnd. Dette ut fra 
at arbeidet med prosjektering og anbud kan starte umiddelbart etter eventuell erverv av 
bygningen og man trenger ikke vente på ferdigstillelse av prosjektet rundt Erikstad 
skole/barnehage. Det betyr arbeidstakere ut av trange og dels lite egnede bygg med bruk 
av dobbelt-kontor mye raskere. 

 
3. Raskere etablering av Familiens hus gir en besparelse på leiekostnader for samme 

perioden på ca. 2 mill. kr.  for de tre leieavtalene til barnevernet, familiesenteret og PPT. 
Leieutgiftene beløper seg til ca. 1.35 mill. kr. i året, og leiekostnadene vil påløpe årlig til 
man har funnet en varig løsning for de 3 avdelingene. 

 
4. Flyktningtjenesten som også tilhører barne- og familie enheten er allerede lokalisert i 

kommunalt bygg, og de har ikke vært en del av planleggingen rundt Familiens hus 
gjennom den først vedtatte samhandlingsplanen fra 2014. Selv om de er en del av barne- 
og familieenheten anses det ikke som en avgjørende faktor at de er en del av etableringen 
for å oppnå de synergi-effektene man ønsker. 

 
5. TIMS er allerede etablert som flerfaglig tiltak, og fremstår som et tilbud i tråd med 

Familiens hus sine prinsipper. TIMS = tidlig intervensjon, målrettet samhandling og er en 
flerfaglig gruppe som jobber lavterskel i skole og barnehage eller direkte opp mot foreldre 
og barn. 

 
6. Vestmyra barnehage – hvit, er arealmessig i grenseland for å være stor nok til å etablere 

Familiens hus i. Sammenlignet med lysverkgården er den ca. 120 m2 mindre. Dette kan 
komme til å medføre en mindre utbygging for å gi nok kontorplasser/møtelokaliteter 
ettersom det ikke kan tenkes sambruk med andre bygg i nærheten, men dette er ikke 
utredet i form av mulighetsstudie enda. Utformingen av bygget slik det fremstår i dag 
tilsier relativt omfattende ombyggingskostnader for å omgjøre det til et kontorbygg, men 
det er sannsynlig at et slikt prosjekt kan la seg gjennomføre. 

 
7. Samhandlingsområdet for oppvekst/kultur har pr. i dag flere avdelinger og tjenester som 

er i leide bygg og som har behov for relokalisering for å avslutte leieavtaler med private. 
Ved eventuell fristillelse av bygget til Vestmyra barnehage – hvit, vil det også arealmessig 
og bygningsmessig kunne tilfredsstille behovet som kommunens voksenopplæring i dag 
har (dette er ikke utredet, og baserer seg på kjente størrelser og anslag). En ombygging for 



å sette lokalet i stand som undervisningslokale er beregnet til en mye lavere kostnad enn 
til kontorbygg, jmf. vedlegg fra Fauske eiendom.  

Voksenopplæringen holder til i leide lokaler i Henriksenbygget på Søbbesva med 
leiekostnader på ca. 600 000 i året samt tilsvarende utgifter til renhold. Det finnes pr. i dag 
ingen andre bygningsalternativer som kan handtere voksenopplæringens behov uten å 
kjøpe og dermed øke kommunens samlede bygningsmasse. 
 

8. Begge bygg har tilsvarende lik tilstandsgrad. Lysverkgården = 1,6 og barnehagen = 1,7. 
Tilstandsgrad måles fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer nybygg. 

 
9. De tre fagavdelingene stiller seg uten tvil mest positive til alternativet «Lysverkgården» ut 

fra vurderinger som: 

1. Raskere etablering av Familiens hus 
2. Sentrumsnært alternativ 
3. Tjenestevennlig plassering som gir økt tilgang og dermed økt bruk 
4. Parkeringsmuligheter for brukere/besøkende/klienter på offentlige 

parkeringsplasser i sentrum. 
5. Nærhet til kollektivtransport og lett adkomst for de som ikke bor sentralt i 

kommunen. 
6. Sambruk med kommunens øvrige bygg og tjenesteapparat i rådhuset og 

administrasjonsbygget. Herav møtelokaler, telestudio etc. 
7. Familiens hus etablert i Lysverkgården vil bidra til økt aktivitet i sentrum 
8. Barnevernet ønsker fortsatt nærhet til politi for sikkerhet 

 
a. Raskere etablering av Familiens hus 
b. Sentrumsnært alternativ 
c. Tjenestevennlig plassering som gir økt tilgang og dermed økt bruk 
d. Parkeringsmuligheter for brukere/besøkende/klienter på offentlige parkeringsplasser i 

sentrum. 
e. Nærhet til kollektivtransport og lett adkomst for de som ikke bor sentralt i kommunen. 
f. Sambruk med kommunens øvrige bygg og tjenesteapparat i rådhuset og 

administrasjonsbygget. Herav møtelokaler, telestudio etc. 
g. Familiens hus etablert i Lysverkgården vil bidra til økt aktivitet i sentrum 
h. Barnevernet ønsker fortsatt nærhet til politi for sikkerhet 

 
10. Mulighetsstudien av Lysverkgården som er gjennomført og vedlagt viser at bygget egner 

seg til formålet når man også kan tenke sambruk med nærliggende kommunale bygg. 
Arealmessig må det utnyttes fullt ut for å gi mulighet for etablering av de nødvendige rom 
og fasiliteter tjenestene har behov for. 

 
11. Ombyggingskostnader hvit-barnehagen er anslått til 16 mill. kr eks. moms hvis den skal 

bygges om til kontorbygg. Kostnader ved en eventuell utbygging av ekstra areal vil komme 
i tillegg (beregnet til 4,5 mill). 

 
12. Ombygging av Lysverkgården er estimert til 11 mill. kr eks moms. Kjøp av bygget kommer 



på 7,1 mill. pluss omkostninger. 

 
 
Ved oppsummering av punktene står en da igjen med at begge bygg er reelle alternativer for etablering 
av Familiens hus, men Lysverkgården fremstår som et mere praktisk og ikke minst ønsket alternativ for 
alle fagavdelingene som skal ha sitt virke der. Fordelene virker åpenbare, og prosjektet lar seg realisere 
raskt. 
 
Kjøp av Lysverkgården innebærer en økning av kommunens bygnings portefølje og fremstår ut fra det 
som i strid med Fauske eiendom sitt mandat. Tar man med i betraktningen at utfordringen med å få 
flyttet voksenopplæringen over i eide lokaler ikke på noe vis lar seg løse hvis hvit-barnehagen skal 
benyttes til enten fortsatt barnehagedrift eller til Familiens hus vil kommunen likevel måtte erverve 
mere areal for å få alle leide enheter over i eide bygg. 
 
Ansatte i barne- og familieenheten har fått fremlagt forslaget om etablering av familiens hus i 
lysverkgården og stiller seg positiv til en slik løsning, utfra foreløpige plantegninger. Tegningene er lagd 
som et mulighetsstudie for å se på ulike løsninger og muligheter og er ikke et ferdig produkt. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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4 FAMILIENS HUS

INNLEDNING 

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som 
skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og 
ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud 
rettet mot barn, unge og deres familier samordnes, 
samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at 
familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende 
tjeneste i et og samme hus.

Familiens hus er en modell som ble tilpasset norske 
forhold gjennom prosjektet ”Forsøk med familiesentre 
i Norge 2002-2004”. I forsøksprosjektet ble både 
betegnelsen familiesenter og navnet Familiens hus 
brukt om virksomheten. Det er besluttet at prosjektet 
videreføres under navnet Familiens hus, og omtales 
derfor videre som det.

Helse– og omsorgsdepartementet og Sosial- og helse-
direktoratet anbefaler norske kommuner å organisere sitt 
helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 
og unge etter modellen av Familiens hus.  I veilederen 
”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene” 
er organisasjonsformen fremhevet som et velegnet 
lavterskeltilbud som kan sikre rask og helhetlig hjelp 
til nevnte målgruppe. Regionsenteret for barn og unges 
psykiske helse, region nord (RBUP Nord) har fått i 
oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å fremme og 
videreutvikle modellen i Norge.

MÅL FOR FAMILIENS HUS 

Mål for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, 
samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Målsettingen kan nås blant annet gjennom å:

	 •	 tidlig	identifisere	fysiske,	psykiske	og	sosiale	utfordringer	hos	barnet	og	i	familien
	 •	 tilby	lett	tilgjengelig	støtte	og	tiltak	
	 •	 støtte	og	styrke	foreldre	i	deres	omsorgs-	og	oppdragerrolle
	 •	 legge	til	rette	for	at	barn,	unge	og	deres	familie	får	styrket	sitt	sosiale	nettverk
	 •	 utvikle	kommunikasjons-	og	arbeidsmåter	der	barn	og	foreldre	er	delaktige
	 •	 utvikle	god,	samordnet	og	tverrfaglig	service	til	brukerne
	 •	 være	tilgjengelig	som	møteplass	der	folk	bor
	 •	 formidle	relevant	informasjon
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AKTUELLE TJENESTER I FAMILIENS HUS

Kommunale tjenester som inngår:

	 •	 Svangerskapsomsorg
	 •	 Helsestasjon	for	barn	og	ungdom
	 •	 Åpen	barnehage
	 •	 Barnevernstjeneste
	 •	 Pedagogisk	psykologisk	tjeneste	(PPT)
	 •	 Sosialtjeneste
	 •	 Andre	aktuelle	samarbeidspartnere

Svangerskapsomsorg og foreldreforberedende arbeid 
har en naturlig plass i Familiens hus. Det er flere kjente 
risikofaktorer knyttet til svangerskap. Forbyggende 
arbeid for å redusere disse er viktig for barnets utvikling 
og helse.

Familiens situasjon er en faktor som kan påvirke barnets 
utvikling i svangerskapet. Det er derfor god grunn til så 
tidlig som mulig å hjelpe foreldre til å mestre omsorgsrollen 
og til å gi familien best mulig vilkår for å fungere sammen. 
I tillegg til jordmor er det naturlig at for eksempel 
helsesøster, familieveileder samt flere faggrupper deltar 
i arbeidet.

Helsestasjonen er en lovpålagt og kjent tjeneste i alle 
kommuner. Helsesøstrene er i dialog med alle barne- 
familier uavhengig av sosial status og bakgrunn. I tillegg  
til helsesøstre utgjør lege, jordmor og fysioterapeut 
grunnbemanningen i tjenesten. Det er ønskelig at 
psykolog er tilgjengelig som en del av helsestasjonstilbudet. 

Helsestasjonsvirksomheten er avgjørende for kontinuerlig 
oppfølging av barnets helhetlige fysiske, psykiske og 
sosiale helse. Denne tjenesten bør prioriteres høyt i 
Familiens hus. Den gir en unik mulighet for å identi-
fisere	blant	annet	utviklingsforstyrrelser	hos	barn	eller	
samspillsvansker i familien. Det bør legges til rette for 
å trekke inn flere faggrupper i de ulike konsultasjonene 
i helsestasjonen. I tillegg til samspill kan et eksempel 
på tema være språkutvikling.

Åpen barnehage er et sentralt tilbud i Familiens hus. 
Barnehagen er et gratis, pedagogisk tilrettelagt lavter-
skeltilbud med frivillig oppmøte. I tråd med det helse-

fremmende perspektivet er det et mål at deltagelse i åpen 
barnehage kan bidra til at familien får styrket sitt sosiale 
nettverk. Det tildeles ikke faste plasser og en forelder 
eller en annen voksen må være sammen med barnet i den 
åpne barnehagen. Det søkes om formell godkjenning og 
statstilskudd til drift på samme måte som for ordinære 
barnehager.

Førskolelærere vil ha det pedagogiske ansvaret for innhold 
og tilrettelegging i åpen barnehage, og små og store 
som er til stede kommer sammen gjennom lek og ulike 
aktiviteter.  Dette er en unik møteplass hvor familiene 
også blir kjent med andre fagpersoner som er tilknyttet 
Familiens hus. Fagpersonene deltar aktivt i barnehagens 
dagligliv, opptrer i en mer utradisjonell sammenheng enn 
ellers, og gjør seg selv og sin kompetanse kjent. De kan 
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bidra i uformelle diskusjoner som omhandler for eksempel 
barneoppdragelse, samtidig som lek og aktiviteter 
utspiller seg.  Under fellesmåltider vil det også dukke 
opp meningsutvekslinger om ulike tema som er viktige 
for deltagerne. Fagpersonenes tilstedeværelse legger til 
rette for at familiene selv kan få en forståelse av hvem de 
kan etablere kontakt med hvis de har behov for og ønske 
om støtte eller hjelp.

Barnevernstjenesten, PPT og sosialtjenesten er med 
i et eller flere tverrfaglige team og bidrar til å løse de 
oppgavene man har i Familiens hus. Fagpersoner fra 
tjenestene kan for eksempel være barnevernspedagog, 
spesialpedagog eller sosionom. For kommuner som har 
ansatt psykolog, er det hensiktsmessig at deler av denne 
ressursen knyttes til Familiens hus. Det er naturlig at de 
nevnte fagpersoner involveres i alle nivåer i Familiens 
hus, og at forebyggende og helsefremmende virksomhet 
drar nytte av deres kompetanse.

Den tverrfaglige sammensetningen og arbeidsmåtene i 
Familiens hus har som mål å fremkalle god oppfølging 
av	forhold	hos	barn	og	deres	familie	som	identifiseres	
gjennom helsestasjonsarbeidet, svangerskapsomsorgen 
og	åpen	barnehage.		Åpen	barnehage	kan	være	en	arena	
som	gir	barnevernet,	PPT,	BUP	og	andre	eksterne	
samarbeidspartnere gode muligheter for å observere barn 
og familier de arbeider med i en naturlig sammenheng.  
Det vil kunne gi mulighet for god oppfølging og for å 
skreddersy aktuelle tiltak. 

Andre samarbeidspartnere 

Andre tjenester kan delta ut fra brukernes behov, 
kommunens prioriteringer og tilgjengelige ressurser. 
Hensikten med samarbeidet er blant annet at det skal 
bidra til at familiene opplever en helhetlig tiltakskjede 
i hjelpeapparatet. Dette krever godt tverretatlig 
samarbeid.  Slikt samarbeid må forankres i ledelse 
og formaliseres gjennom skriftlige avtaler.

Eksempler på andre aktuelle samarbeidspartnere:

	 •	 Fastlege
	 •	 Barnehage
	 •	 Skolehelsetjeneste	(der	denne	ikke	er	inkludert	i	Familiens	hus)
	 •	 Fysioterapi	og	kommunal	habiliteringstjeneste
	 •	 Tannhelsetjeneste
	 •	 Pleie-	og	omsorgstjeneste	
	 •	 Kommunalt	psykisk	helseteam
	 •	 Psykisk	helsevern	for	barn	og	unge	(for	eksempel	BUP)
	 •	 Psykisk	helsevern	for	voksne	(for	eksempel	VOP)
	 •	 Annen	spesialisthelsetjeneste	(for	eksempel	barneavdeling	ved	sykehus)
	 •	 Barne-,	ungdoms-	og	familieetat	(Bufetat)	med	familievern
	 •	 NAV	og	andre	sosialtjenester
	 •	 Politi	og	Samordning	av	lokale	kriminalitetsforebyggende	tiltak	(SLT)
	 •	 Kultur	og	fritidssektor
	 •	 Frivillige	organisasjoner
	 •	 Andre	kommunale	tjenester	
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OPPBYGNINGEN AV FAMILIENS HUS 

Gjennom bruk av metaforen Familiens hus søkes det 
illustrert hvordan aktivitetene kan foregå på de ulike 
nivåene eller etasjene i huset. Fagpersonellet i Familiens 
hus utgjør et eller flere tverrfaglige og fleksible team, og 
vil fordele sitt arbeid i huset i tråd med brukernes behov 
og ønsker. Arenaen er den samme uansett innsatsnivå, og 
familier som ønsker det kan delta i aktiviteter og tiltak som 
arrangeres i flere av husets etasjer. Målsettingen er at det 
utvikles en god dynamikk og fleksibilitet, der brukernes 
og fagfolks kompetanse benyttes for å komme frem til best 
mulige løsninger for barn og familie.

Tredje etasje/nivå
Barn, unge og familier 
med særskilte behov

Andre etasje/nivå
Barn, unge og familier 
med individuelle behov

Første etasje/nivå
Alle barn og unge med 
familier

Grunnmuren
Faglig fundament
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Grunnmuren   
Faglig fundament

I ”Opptrappingsplanen for psykisk helse” og i ”Regjeringens 
strategiplan for barn og unges psykisk helse” legges det 
føringer for psykisk helsearbeid for barn og unge gjennom 
fem grunnleggende perspektiver. Perspektivene har blitt 
tatt på alvor i ”Forsøk med familiesentre i Norge 
2002-2004”, og de er innarbeidet i familiesentrenes 
faglige fundament eller grunnmur. Perspektivene må 
gjøres gjeldende slik at barn, unge og deres familie 
opplever at føringene kommer til uttrykk i praksis. 
De fem hovedperspektivene er kort fortalt som følger: 

Forebyggende- og helsefremmende perspektiv: Her 
inngår erfaringene med at forebygging av sykdom og 
skade er en god investering sammenlignet med å sette inn 
ressurser når problemer har oppstått. I en forebyggende 
sammenheng	er	det	viktig	at	problemer	identifiseres	
så tidlig som mulig og at brukeren får rask tilgang til 
relevante og virksomme tiltak i forhold til den aktuelle 
problemstillingen. Perspektivet omfatter også viktigheten 
av å fremme de faktorer som er medvirkende til å frem-
bringe og opprettholde god psykisk helse hos barn og unge. 

Mestringsperspektiv: En viktig innfallsvinkel relatert til 
forebyggende og helsefremmende arbeid er et perspektiv 
om mestring. Perspektivet bygger på en erkjennelse av at 
menneskers evne til å utvikle og ta i bruk egne ressurser 
er en sentral faktor i å bygge en god psykisk helse. 
Foreldre/foresatte har hovedansvaret for barnet, og 
involvering av familien og styrking av deres ressurser 
vil være avgjørende for at familien utvikler sine 
mestringsferdigheter.

Brukerperspektiv: Samarbeid med barn, unge og deres 
familie er viktig for å få realisert deres mestring. Brukerne 
må bli møtt med åpenhet, respekt og anerkjennelse. 
Deres kunnskap, ønsker og forståelse av egen situasjon 
må nyttiggjøres i forhold til utvikling av løsninger og 
tiltak. Involvering av brukeren vil også kunne sikre et 
informert samtykke, som gir adgang til at taushetsbelagte 
opplysninger kan deles i en tverrfaglig sammenheng. 
Brukere bør involveres på systemnivå i forhold 
til utforming og utvikling av tjenestetilbudet generelt.

Helhetsperspektiv: Et slikt perspektiv er en forutsetning 
for å løse de komplekse utfordringene en står overfor 
i arbeidet med barn og unge i kommunene.  Når barn 
og unge og deres familie trenger hjelp er det viktig at de 
opplever helhet, tverrfaglighet og kontinuitet i tjenester 
de har behov for.  Helhetsperspektivet handler også om 
å se barn og unge i forhold til den sammenheng deres 
familie, sosiale nettverk og nærmiljø utgjør. 

Kunnskapsperspektiv: Fagutvikling er av stor betydning 
i Familiens hus. Kunnskapsbasert praksis fordrer jevnlig 
oppdatering i forhold til ny og relevant forskning. 
Det tverrfaglige teamet bør enes om arbeidsmåter, 
verktøy og metoder som egner seg for deres praksis. Det 
vil styrke teamet om det bruker felles redskap for tidlig 
identifikasjon	av	ulik	problematikk	og	at	det	samler	seg	
om dokumentert effektive og/eller evaluerte metoder og 
tiltak. Det vil være av stor verdi at teamet dokumenterer 
egne	rutiner	og	praksis.	Det	bør	finnes	en	intern	arena	
hvor det er rom for internundervisning, utveksling av 
erfaringer og gjennomgang av evalueringer. Slik vil man 
kunne bringe fram ny forståelse som igjen kan medføre 
justeringer og endringer av praksis.
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Første etasje/nivå     
Alle barn og unge med familier

Inngangsdøra til alle brukere av Familiens hus er i første 
etasje. Her får brukerne tilgang til generelle og allmenne 
tjenester som åpen barnehage, helsestasjon og svanger-
skapsomsorg. I første etasje bør det være lagt til rette 
for at familiene får utvidet sitt sosiale nettverk gjennom 
kontakt med andre familier, samtidig som de får erfare 
et godt og tverrfaglig samarbeid mellom de aktuelle 
tjenesteutøvere.

Gruppetilbud i første etasje kan være foreldrefor-
beredende kurs, foreldreveiledning, fedregrupper,  
konsultasjoner i helsestasjonen, samlivskurs og babytreff. 

Det kan også arrangeres temamøter, for eksempel med 
fokus på barneoppdragelse, barns utvikling og barns 
rettigheter. Andre eksempler er åpne diskusjonsmøter 
som omhandler hvilke verdier man ønsker å bygge 
lokalsamfunnet på og møter om aktuelle tema på tvers 
av ulike kulturer.

Andre etasje/nivå     
Barn, unge og familier med individuelle behov

Gjennom	de	allmenne	tiltakene	i	første	etasje	identifiseres	
barn og familier som har behov for og ønske om mer 
omfattende veiledning og tiltak enn tilbudet i første 
etasje rommer. Dette kan for eksempel dreie seg om 
familier som har behov for foreldreveiledning med 
samspillstrening.

I andre etasje vil det være aktuelt å samle grupper av 
familier som har felles utfordringer, som for eksempel 
urolige barn, barn som har søvnvansker eller familier der 
barn eller voksne har psykiske lidelser. Grupper for unge 
mødre og språkopplæring for minoritetsgrupper kan 
også foregå her.

Sammen med de faste fagpersonene i Familiens hus kan 
representanter fra for eksempel BUP, barne- og familievern 
eller	andre	samarbeidspartnere	være	bidragsytere.	Tiltakene	
på dette nivået kan bidra til støtte og veiledning i en 
avgrenset periode. Målsettingen er å gi individuell 
oppfølging, slik at brukerne det gjelder opplever økt 
grad av mestring i egen hverdag.
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Tredje etasje/nivå     
Barn, unge og familier med særskilte behov

Enkelte barn, unge og familier sliter med store og 
sammensatte problemer og har behov for tett oppfølging. 
Fagpersonellet	i	Familiens	hus	må	finne	fram	til	gode	
tiltak og tilpassede løsninger i nært samarbeid med 
familien. Det er viktig å begrense belastninger og 
risikofaktorer og samtidig styrke brukernes 
mestringsferdigheter.

Ulike fagpersoner i Familiens hus deltar med sin 
kompetanse, og det vil ofte være nødvendig å ha et nært 
samarbeid med andre tjenester, for eksempel spesialist-
helsetjenesten.	Tiltakene	må	koordineres,	og	i	tillegg	bør	
det etter gjeldende lovverk utarbeides individuell plan 
for brukeren hvis vedkommende ønsker det. 

FORUTSETNINGER    
FOR ETABLERING

Lavterskeltilbud innebærer at det skal være enkelt 
å komme inn i Familiens hus. I veilederen ”Psykisk 
helsearbeid	for	barn	og	unge	i	kommunene”	spesifiseres	
de viktige oppgavene i et kommunalt lavterskeltilbud. 
Familiens hus bør være åpent og ha lav terskel for alle 
barnefamilier i kommunen, uavhengig av sosial og etnisk 
bakgrunn. Dette vil kunne bidra til å redusere sosiale 
helseforskjeller. 

Tverrfaglig samarbeid kan bryte ned eventuelle barrierer 
mellom de ulike tjenestene og skape større fleksibilitet. 
Resultatet vil utgjøre mer enn summen av de enkelte 
tjenestenes bidrag. Det anbefales at de ansatte får tilført 
kompetanse i relasjonsbygging og samhandling, og at 
de får veiledning i tverrfaglig samarbeid. Endringsarbeid 
som dette innebærer modning over tid. Det må derfor 
settes av tid og ressurser til refleksjon og utveksling av 
erfaringer i utviklingsprosessen, både i oppstarten av 
Familiens hus og til vedlikehold av holdninger i den 
videre driften.
 
Personalgruppen må sammen 
utvikle en klar ansvars- og 
oppgavefordeling, hvor målet 
er å støtte og utfylle hverandre 
i et profesjonelt samvirke. 
Erfaring viser at tverrfaglig 
samarbeid bidrar til tyde-
liggjøring av kunnskap og 
yrkesroller, samt at trygghet i rollen som profesjonell 
hjelper gir bedre hjelp til brukerne. De som til daglig 
arbeider sammen i Familiens hus utgjør et tverrfaglig 
team. I noen hus har man valgt å dele fagpersonene opp 
i flere team. De forskjellige teamene kan for eksempel 
ivareta ulike aldersgrupper, som 0-5 år, 6-12 år og 13-20 
år.		Teamene	arbeider	både	i	Familiens	hus	og	ut	mot	de	
arenaer	hvor	barn,	unge	og	deres	familie	befinner	seg,	
som hjem, barnehage og skole. Som supplement til den 
faste staben er det naturlig å trekke inn de som tidligere 
er nevnt som andre samarbeidspartnere. 
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Taushetsplikt er regulert etter de samme lovverk i 
Familiens hus som ved tverrfaglig samarbeid på alle 
andre	arenaer.		Tverrfaglig	og	tverretatlig	samarbeid	kan	
resultere	i	diskusjoner	av	juridisk	art.	Tjenestene	i	Fami-
liens hus vil være regulert av ulike lover, og alle vil være 
underlagt taushetsplikt. Fagpersonene i Familiens hus må 
orientere seg i forhold til lover og regler som berører det 
tverrfaglige samarbeidet, og sammen forholde seg til de 
praktiske implikasjonene dette medfører. Det skal alltid 
innhentes samtykke fra en bruker om at opplysninger 
om vedkommende kan deles i en tverrfaglig sammen-
heng, og det må sikres at kun de opplysningene som er 
nødvendige i sakens anledning blir gjort kjent i teamet.
 
Samlokalisering er en viktig faktor for å lykkes. Det gir 
god tilgjengelighet for brukeren, og danner grunnlag 
for styrket tverrfaglig samarbeid mellom faggruppene. 
I tillegg til formelle møter legges det til rette for et 
uformelt samarbeid. Slik kan man unngå å bruke tid på 
formelle henvisninger og byråkrati mellom tjenestene. 
Dette er et moment som de ansatte i forsøkskommunene 
fremhever som tidsbesparende og mer effektivt overfor 
brukerne.

Tilgjengelighet avspeiles i beliggenheten til Familiens 
hus, og beliggenhet utgjør en vesentlig suksessfaktor for 
å komme tidlig i hjelpeposisjon overfor brukerne. Familiens 
hus bør ideelt sett ligge i nærheten av der folk bor. I små 
kommuner kan det være aktuelt å plassere huset nær 
sentrum,	der	øvrige	servicetilbud	finnes.

Åpningstid er viktig. Huset bør ha en utvidet og fleksibel 
åpningstid, slik at tilbudene kan benyttes av brukerne 
når de har anledning til det.

Kapasiteten ved huset bør følge prinsippet om ”åpen 
dør”.  Det vil si at noen tar imot brukeren selv om ikke 
nødvendigvis den fagpersonen brukeren søker er tilgjengelig. 
Den som tar imot bør kunne ta en samtale der og da 
og legge til rette for videre arbeid. En måte å gjøre dette 
på er at personellet i huset deltar i en vaktordning der 
vakthavende har en friere rolle enn når vedkommende 
er satt opp med timefestede konsultasjoner.

Kontinuitet og stabilitet i husets bemanning vil kunne 
bidra til forutsigbarhet og trygghet for brukerne.  

Evaluering er et vesentlig virkemiddel. For å sikre at 
Familiens hus til enhver tid tilbyr tjenester av god 
kvalitet i henhold til brukernes behov, bør det foreligge 
systemer for kvalitetssikring. Systemene bør inkludere 
registrering av aktivitet samt evalueringsrutiner. Evaluer-
inger kan gjennomføres internt, eller kommunen kan 
involvere eksterne forskere.

ETABLERINGSPROSESSEN

Selv om Familiens hus bygger på eksisterende kommunal 
virksomhet vil en etablering kreve betydelig organisatorisk 
og faglig omlegging. For kommuner som ønsker å 
etablere Familiens hus anbefales det at utviklings- og 
etableringsvirksomheten prosjektorganiseres. 

Etableringsarbeidet kan organiseres i tre faser, 
hvor fasene følger henholdsvis en prosjekterings- og 
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utredningsfase, en fase som forankrer virksomheten i 
kommunalpolitiske vedtak og en iverksettingsfase.  Hele 
prosessen må forankres godt i politisk, administrativ  
og faglig ledelse i kommunen. Det bør nedsettes en  
styringsgruppe og en arbeidsgruppe som har ansvar 
for å lede prosessen.

Forsøkskommunene rapporterer at de selv hadde stor 
nytte av studiebesøk i et etablert Familiens hus i en tidlig 
utviklingsfase. For størst mulig nytteverdi av hospitering 
anbefales det at den besøkende kommunen er tverrfaglig 
representert, og at minst en leder på kommunalsjefsnivå 
reiser med.

Prosjekterings- og utredningsfase

For å sikre at forutsetningene for å etablere Familiens hus 
er til stede, må en rekke momenter vurderes. Faktorer 
som bør kartlegges er hvilke behov og utfordringer som 
finnes	i	målgruppen	for	Familiens	hus	i	egen	kommune.	
Man bør også kartlegge de ulike kommunale aktørenes 
vilje til endring, og ressurser og kompetanse kommunen 
har til rådighet. En prosjektplan bør utarbeides parallelt 
med pågående dialog og diskusjon med berørte parter. 
Denne bør inneholde forslag til retningslinjer for drift, 
samarbeidsavtaler og beslutningsmyndighet. 

Politiske vedtak 

Virksomheten	Familiens	hus	må	forankres	i	kommunens	
planer og budsjetter. Gjennom politiske vedtak forplikter 
kommunen seg til å følge opp planene.

Iverksettingsfase

Etablering av Familiens hus må også i driftsfasen være 
forankret i kommunens politiske, administrative og 
faglige ledelse. Ledere for de tjenestene som inngår 
i Familiens hus bør være delaktige i utviklingen av 
virksomheten, slik at et tverrfaglig perspektiv sikres fra 
enhetsledernivå. I noen kommuner er enhetsledere/
virksomhetsledere fra aktuelle tjenester medlemmer i 
styringsgruppa.

Organisering 

Kommunene velger selv hvordan de vil organisere sine 
tjenester. Det var ulike organisasjonsformer i forsøk-
skommunene, og Familiens hus kan fungere innen ulike 
kommunale strukturer. I forsøkskommunene var det to 
ulike måter å organisere virksomheten på og noen steder 
en kombinasjon av disse:

- Familiens hus som en egen organisatorisk enhet innenfor  
 kommunens tjenesteapparat

- Familiens hus som arena for tjenesteutøvelse, men 
 fagpersonene er ansatt i sin opprinnelige enhet

Ledelse 

Det vil være kommunens ledelse som pålegger de 
aktuelle tjenestene å inngå i Familiens hus. Det må 
presiseres hvilke personalmessige og økonomiske 
ressurser som følger de ulike tjenestene.  Budsjettet må 
justeres i samsvar med virksomhetens behov for etablerings- 
og driftsmidler. Dersom Familiens hus ikke er en egen 
enhet kan det være nødvendig å sikre eierskap og deltagelse 
ved å synliggjøre aktivitetene i Familiens hus i hvert 
enkelt tjenestebudsjett. Arbeidet skal være synlig i planer, 
økonomi og praksis. 

Leder eller koordinator for Familiens hus har ansvar 
for koordinering og utvikling av virksomheten i tråd 
med målsettingene. I tillegg til faglig og organisatorisk 
utvikling av Familiens hus har lederen ansvar for team-
bygging, planutforming, budsjettarbeid, rapportering, 
etablering av samarbeidsavtaler, og informasjonsarbeid 
både internt og eksternt.
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NORDREISA

BODØ FAUSKE

OSLO

RINGSAKER
NES

NETTVERKSVIRKSOMHET 

I forlengelsen av forsøksprosjektet ble det innledet 
arbeid med å etablere nettverk for kommuner med 
interesse for familiesentermodellen. Kommuner som 
har etablert eller som ønsker å etablere Familiens hus, 
vil bli invitert til å delta i en samling i sin region. 
RBUP Nord kan kontaktes for ytterligere informasjon. 

FORSØK MED FAMILIESENTRE   
I NORGE 2002- 2004

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region 
nord (RBUP Nord) har gjennomført prosjektet ”Forsøk 
med familiesentre i Norge 2002-2004”. Forsøket ble 
gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. 
Prosjektet hadde sitt utspring i ”Opptrappingsplanen for 
psykisk helse (1999-2006)”

Følgende kommuner var med i forsøksprosjektet:

	 •	 Bodø	kommune:	www.bodo.kommune.no
	 •	 Fauske	kommune:	www.fauske.kommune.no 
	 •	 Nes	kommune	i	Akershus:	www.nes-ak.kommune.no
	 •	 Nordreisa	kommune:	www.nordreisa.kommune.no 
	 •	 Oslo	kommune,	bydel	Alna: www.bydel-alna.oslo.kommune.no/helse/familiesenter    
	 •	 Ringsaker	kommune:	www.ringsaker.kommune.no/familiesenter/
 

Prosjektet ”Forsøk med familiesentre i Norge 
2002-2004” er evaluert og RBUP Nord kan kontaktes 
for rapport. Modellen er vurdert som egnet for samordning 
av kommunal virksomhet der målet er å legge til rette 
for et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud til barn og 
unge med sine familier. Alle de seks kommunene som 
deltok i forsøket har videreført modellen etter at forsøket 
var avsluttet. 
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SENTRALE NASJONALE DOKUMENTER        
FOR UTVIKLINGEN AV FAMILIENS HUS

	 •	 Rundskriv	”Forebyggende	innsats	for	barn	og	unge”	Q-16/2007
	 •	 Veileder	”Psykisk	helsearbeid	for	barn	og	unge	i	kommunene”	(2007)	IS-1405
	 •	 St.meld.	nr.	20	(2006	–	2007)	”Nasjonal	strategi	for	å	utjevne	sosiale	helseforskjeller”
	 •	 St.	meld.	Nr	16	(2006-2007)	”Og	ingen	sto	igjen	…”
	 •	 Nasjonal	strategi	for	kvalitetsforbedringer	i	sosial-	og	helsetjenester	”Og	bedre	skal	det	bli”	(2005)	IS-1162
	 •	 Strategiplan	for	barn	og	unge	psykisk	helse	”Sammen	om	psykisk	helse”	(2003)	I-1088
	 •	 St.meld.	nr	16	(2002	-	2003)”	Resept	for	et	sunnere	Norge”
	 •	 St.prp.	nr.	63	Om	opptrappingsplanen	for	psykisk	helse	(1999-2006)

 

KONTAKTINFORMASJON

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Nord)
Institutt for klinisk medisin
Medisinsk fakultet       
Universitetet	i	Tromsø
9037	Tromsø

Telefon:	77645850/	77644000
E-postadresse: post.rbup@fagmed.uit.no 
Webside: http://web.fm.uit.no/rbup/familienshus  

Utgiver:   RBUP Nord
   Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Utgitt: 2008



RBUP Nord
REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES  PSYKISKE HELSE,  REGION NORD

 ISBN 978-82-997387-2-9 (trykt)
 ISBN 978-82-997387-3-6 (elektronisk) LU
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Utredning Familiens Hus – alternativsvurdering 

 

Lysverkgården 

 

Gnr - brnr: 103 - 335/1315 

Hjemmelshaver: ISE Entreprise AS 

Tomtekategori: eid 

Tomtestørrelse: 286,4 m2 

Adresse: Rådhusgata 2, 8200 Fauske 

Kategori: Kontorbygg over 4 etasjer, med sokkeletasje med bomberom. 

Byggeår: 1987 (30 år) 

Areal: 

• Fotavtrykk: 286,4 m2 
• BTA: 1076 m2 
• BRA 1006 m2 

Parkeringsareal: nei, dette kan løses enkelt med å benytte parkeringsplass til tjenestebiler utenfor 
Rådhuset eller i gaten utenfor/kommunens parkeringsplass. Alternativt kan plasser kjøpes/leies på 
nabotomt. 

Regulering: Næringsbygg/kontor. Kommunen gir tillatelse til etablering av kontor i 1 og kjelleretasje 
(egen mail). 

Takstdokument: datert 15.01.2017 

Takst: MNOK 7,9 

Tilstandsgrad: 1,6 

Ombyggingsgrad: 80 – 85 % (relativt ukompliserte areal for ombygging)(860 m2/80%)(913/85%) 

Estimert kost (860 m2) pr m2: 10 - 11000,- eks mva – 9.130.000,- eks mva 

Estimert kost (913 m2) pr m2: 10 - 11000,- eks mva – 10.051.250,- eks mva 

 

Fasadeendringer: i relativt liten grad, dog noe ny grid på vinduer/etablering av nye vindusareal for 
nye kontorer. 

Infrastruktur: 

• Ventilasjonsanlegg: fra byggeår, ikke VAV. Teknisk levetid utgått, kan dog være mulig 
å bevare, men anbefales byttet ut. Ventilasjonsaggregat er relativt billig, og man kan 
tenke VAV (behovsbasert) med luft/lysstyring etablert. Dette vil være hensiktsmessig 
sett ut fra at det vil komme helt ny rominndeling med kontorer/møterom osv. 



Byggets 2 nedre etasjer er dessuten totalt uten innredning og er i praksis nesten 2 
tomme rom, og derav enklere å innrede ventilasjon i fra nytt av med ny innredning. 

• Sanitær: bygget har toaletter(mange) i sokkeletasje samt i 2 etasje (HCWC også). Det 
er behov for å etablere tilstrekkelig wc infrastruktur i 1 etg og i 3 etasje. Dette anses 
som relativt enkelt. 

• Fiber/kabel/el: det er etablert føringsveger med et betydelig antall kabler/fiber osv til 
alle etasjer. Det vil sannsynlig måtte gjøres en del med spredenettet, men dette 
anses dog som relativt enkelt å supplere. 

• Bygget har heis mellom alle etasjer. 

 

 

 

 

Vestmyra Hvit 

Gnr - brnr:  

Hjemmelshaver: Fauske kommune 

Adresse: , 8200 Fauske 

Kategori: Barnehage/kontor over 2 etasjer 

Byggeår: 1988 (29 år) 

Areal: 

• Fotavtrykk: , 571 m2 (inkludert boder etc) 
• BTA:  510m2(1 etg) 415 m2(2 etg), total BTA 925m2 
• BRA  483 m2(1 etg) 388m2(2 etg), total BRA 871 m2 

Regulering: Offentlig formål 

Takstdokument: nei 

Takst: MNOK xx 

Tilstandsgrad: 1,7 

Ombyggingsgrad: 

• Til kontorbygg: 100% (relativt komplisert inndeling, dårlige løsninger, mange 
korridorer og mye ombygd fra tidligere med uhensiktsmessige løsninger) 

o Estimert kost pr m2: 16 - 18000,- eks mva – 16.650.000,- eks mva 
• Til klasserom: 60 - 70% (enklere form for ombygging, større del av allerede utnyttet 

areal brukt til store saler, relativt lett å ombygge til klasseromsformål, samt å kunne 
inndele en del i 1 etg til kontorformål der det allerede er noen rom som vil være 
egnet) 

o Estimert kost pr m2: 9 – 11.000,- eks mva – 7.122.500,- eks mva (11.000,- m2 
– 70% ombygging) 



Infrastruktur: 

• Ventilasjonsanlegg: fra byggeår, ikke VAV. Teknisk levetid er i utgangspunktet utgått, 
men godt vedlikehold samt at hovedføringskanaler som ligger strategisk til, gjør at 
dette kan fortsatt ha en levetid på 10 år (estimert). Ventilasjonsaggregat er relativt 
billig, og man kan tenke VAV (behovsbasert) med luft/lysstyring etablert. Byggets 
nedre etasje vil kunne ombygges/tilpasses til kontordrift/grupperom relativt enkelt.  

• Sanitær: bygget har toaletter til ansatte og barn, samt stellerom med toalett i 1 
etasje. I 2 etasje er det kun toaletter til ansatte. Ved ombygging til klasserom må det 
etableres HCWC i nærheten av inngang/heis. Dette anses som relativt enkelt. 

• Fiber/kabel/el: det er etablert føringsveger med et betydelig antall kabler/fiber osv til 
alle etasjer. Ved ombygging må dette reorganiseres. 

• Bygget har heis mellom 1 og 2 etasje. 

 

Synergier: 

 

• Ved erverv av eiendommen, kan denne benyttes til kommunale kontorer mens Fauske 
Rådhus rehabiliteres. Besparelse i innleie, innhentet pris: (57.291,- pr mnd + FDVU 500,- pr 
m2: 700.000,-)  

• Besparelse ved å etablere Familiens hus i Lysverkgården: 
o Fjerne leie av Hellandgården: 500.000,- pr år 
o Fjerne leie av Edvardsengården (PPT): 214.500,- pr år 
o Fjerne leie av Diplomgården AS: 631.020,- pr år 
o Total besparelse 1.345.520,- pr år i leiekostnader 
o FDVU kostnader:600 x 1510,- pr m2: 906.750,- (FDVU kostnader vil påløpe eid areal 

hvis Lysverkgården kjøpes med arealsum 850,- pr m2: 914.600,- pr m2/år) 



LYSVERKGÅRDEN
Byggeår 

FDVU kostnader 1987
Renoveringskostnader 85 %
Kostnader kjøp
Totale kostnader 

VESTMYRA BARNEHAGE, hvit
Byggeår

FDVU kostnader 1988
Renoveringskostnader, må beregne riving og bygging 100 %
Utbygg/nybygg (anslått størrelse familiens hus)
FDVU kostnader nybygg
Totale kostnader



Kostnader over 
m2 BTA pr m2 FDVU kostnad pr år 40 år 

1076 850kr     914 600kr                    36 584 000kr     
914,6 12 000   10 975 200kr     

7 100 000kr       
54 659 200kr     eks mva

kostnader over
m2 BTA pr m2 FDVU kostnad pr år 40kr                     år

925 850         786 250                        31 450 000kr     
925 17500 16 187 500kr     
150 30000 4 500 000kr       
150 850 127 500kr                    5 100 000kr       

57 237 500kr     eks mva
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Sak nr.   Dato 
010/17 Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017 
035/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 
 Kommunestyre  

 
 
Erikstad skole og barnehage 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to avdelingene 
nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med fellesgarderobe for 
begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 2017. 

 

 
Vedlegg: 
11.05.2017 Vurdering trafikkbelastning Erikstad 1349216 

11.05.2017 Samledokument tilbakemeldinger sak Erikstad skole-barnehage 1349218 

22.05.2017 Erikstad Skole og Barnehage, Alternativ 1 og 2 1350107 

22.05.2017 Mulithetsstudie personalet skole og felles personalrom 1350108 

22.05.2017 Erikstad skole og barnehage, Alternativ 3 1350109 
 

Sammendrag: 
 
Erikstad barnehage: 
 
Barnehagen flyttet ut av sine leide lokaler i bowlinghallen og ble etablert i brakkerigg på 
parkeringsplassen til skolen i 2009 som en midlertidig løsning for en antatt periode på 2-3 år. Den har nå 
vært i bruk sammenhengende i 8 år i påvente av vedtak rundt en permanent løsning for barnehagen.   
 
 
KOM 187/16: Vedtak om strategisk arealforvaltning for oppvekstområdet: 
 
Kommunestyret vedtar i sak 187/16 følgende punkter som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende delpunkter 
hver for seg:  
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt uteområde for skole og 
barnehage etableres.  



 
2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring av satsning på Newton-

rommet.  

 
3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til ledige lokaler på Finneid 

skole.  

 
4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  

 
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for etablering av Familiens hus. 

Dette innbefatter avdelingene barnevernet, familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet 
for nybygg/andre bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig.  

 
6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger iverksettes så raskt som 

mulig når nye lokaliteter står klare til bruk.  

 
Sak om Erikstad skole og barnehage er knyttet til utredning og vedtak til punkt 1 og 4 i sak 187/16. 
 
 
 
KOM 179/16. Opprettholdelse av 1. – 4. skole på Erikstad. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 179/16 følgende 
 

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

  
2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret 2016/2017.  

Elevene fra Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i hht 
opplæringsloven.  

 
3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en sak hvor man 

tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal bestå også i fremtiden. Det 
forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan grendehus reduseres betraktelig og at øvrige 
kommunale tjenester i leide lokaler blir overført til egne bygg. 

 
4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i hovedsak 

skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen legges frem som 
egen sak for utvalget. 

 
5. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og Erikstad 

innarbeides i økonomimelding 1/2016. 



 
Sak om Erikstad skole og barnehage har sammenheng med punkt 2 og 3 i vedtak 179/16. 
 
Vestmyra barnehage, hvit: 
 
Er et tidligere helsestudio som ble ervervet av kommunen tidlig på 90-tallet. Bygget huser i dag 3 
avdelinger, og har i en periode hatt 4. Bygget er i flere rapporter beskrevet som dårlig egnet til formålet 
og fremstår også slik hvis man sammenligner med andre barnehager i kommunen. Vestmyra barnehage 
– hvit (3 avdelinger) er en avdeling av enheten Vestmyra barnehage (totalt 6 avdelinger) som også 
består av Vestmyra barnehage – rød (3 avdelinger). Bygget huser også squash-hall og trenings sal for 
kampsport. 
 
 

 
 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Prosess: 
 
Med bakgrunn i K-sak 179/16 har det vært en prosess rundt utredningen av de ulike mulighetene. 
Oversikten gir i hovedsak informasjon om de viktigste tidspunktene i prosessen. Det har vært en 
kontinuerlig prosess, hvor det har vært gitt fortløpende tilbakemeldinger på mail. Opprinnelig var saken 
tenkt overlevert politisk behandling i april. Tilbakemeldinger fra foresatte, der de ba om bedre tid, førte 
til at saken ble utsatt til møte i mai.  

 Prosess  
5.januar 
2017 

Informasjon til 
rektor/styrere om K-vedtak 

Oppstart utredning og tilbakemelding på 
rombehov for skole/barnehage er meldt ut.  

8.februar 
2017 

Befaring  Gjennomført befaring på styrer/rektornivå for å 
se på ledig areal og komme med innspill til 
løsninger. Oppvekst og kulturutvalget var også 
invitert.  

Januar 
2017 – 
mars 2017  

Møte(r) og elektronisk 
kontakt med arkitekt 

Det har vært møter og kontakt med arkitekt for å 
klargjøre om det er fysisk mulig å flytte 2, 4 eller 
5 avdelinger med barnehage inn i ledig areal i 
Erikstad skole. Bestillingen til arkitekt har vært 
basert på mulighetsstudie. Ulike skisser er 
utarbeidet for å se at det er nok areal og hvordan 
det kan se ut. Innspill fra skole og barnehage har 
blitt tatt med så langt som det har vært mulig.  

14.februar 
2017 

Informasjon til rektor og 
styrere om prosessen  

Informasjon om foreløpige skisser, ledig areal og 
hvordan man ser for seg at dette kan utnyttes. 



Informasjon om involveringsprosessen videre.   
Februar –
mars 2017 

Mulighet for ansatte i 
skole/barnehage og komme 
med tilbakemeldinger på 
skisseløsninger  

Innkomne tilbakemeldinger er vurdert i den 
videre prosessen.   

6.april 
2017 

Fellesmøter med ansatte og 
foresatte 

Fremlegging av skisser for å vise hvilke muligheter 
som er utredet og hvordan det kan se ut.  

1.mai 
2017 

Muligheter for ansatte, 
FAU, SU til å i 
tilbakemeldinger 

Både SU, ansatte og foresatte har hatt anledning 
å uttale seg i saken. Uttalelsene ligger som 
vedlegg.   

April 2017  Trafikksikkerhetsvurdering 
bestilt  

Ligger som vedlegg i saken  

April 2017 Geotekniske undersøkelser 
av uteområdet er bestilt 

Utføres i løpet av juni 

 
 
Avdelingsstørrelse 9/18 kontra 12/24: 
 
I dag er pedagognormen i barnehager gitt i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Det er fastsatt at det 
minimum skal være én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder 
per 7-9 barn når barna er under tre år. Formålet med regelen er å sikre at det finnes tilstrekkelig 
personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring, sosial 
tilhørighet og utviklingsstøtte, jf. barnehageloven §§ 2 og 3. Videre bidrar regelen til å sikre et godt og 
nært samarbeid mellom foreldre og personale til barnas beste, jf. §§ 1, 2 og 4. 
 
 I tillegg til pedagogisk bemanning har Fauske kommune i likhet med mange andre kommuner 
vedtektsfestet bemanningsnorm i barnehagen. I Fauske er bemanningsnormen 3 stk. 100% stillinger per 
18 barn når barna er over tre år, og 3 stk. 100% stillinger pr 9 barn når barna er under tre år.  
 
Regjeringen har varslet gjennom stortingsmelding 21 – Lærelyst og tidlig innsats, at de i løpet av våren 
2017 vil sende forslag om krav til grunnbemanning ut til høring. Det er allerede bevilget, gjennom 
statsbudsjettet for 2017, 172 millioner til flere barnehagelærere (halvårseffekt i år 2017), og ambisjonen 
til regjerningen er å øke kompetansekravene i barnehagene slik at flere av de ansatte må være 
barnehagelærere. I dette ligger det forslag om at pedagognormen skjerpes. Videre står det at 
iverksettelse vil bli omtalt i høringsnotatet. I Oslo er normen allerede innført fra høsten 2016. 
 
En økning i kravet til pedagogisk bemanning i barnehage vil få konsekvenser for Fauske kommune og 
dagens bemanningsnorm i barnehagene. Det finnes pr. nå 2 aktuelle alternativer for å imøtekomme et 
slikt krav.  
 

1. Fauske kommune beholder dagens gruppestørrelse i barnehagene på 9/18 barn pr avdeling, 
og endrer kompetansekravet til ansatte slik at det innføres 2 pedagoger og en fagarbeider pr 
avdeling. Dersom det innføres vil det gi en pedagogtetthet på 66 % i barnehagene. Dette vil 
imøtekomme forventede krav i forhold til økt pedagognorm i barnehagene, på samme tid vil 
det gi utfordringer knyttet til dagens ansatte som ikke har den nødvendige pedagogiske 
utdanningen.    

 
2. Fauske kommune øker gruppestørrelsen i barnehagene til 12/24, og tilsetter en ekstra 

pedagog til hver avdeling slik at det blir 2 fagarbeidere og 2 pedagoger pr avd. 
Pedagogtettheten vil da være 50 %. Dette vil også imøtekomme forventede krav i forhold til 



økt pedagognorm. Innføring av endrede gruppestørrelser kan få konsekvenser for dagens 
ansatte i barnehage, som ikke har den nødvendige pedagogiske utdanningen. 

 
 

I begge de nevnte alternativene beholdes normen på antallet barn pr. ansatt på hhv 3 og 6 barn alt etter 
om de er under eller over 3 år. 
  
En forutsetning for å øke gruppestørrelsen i barnehagene gjennom å ansette en ekstra pedagog er at 
arealet i barnehagen er stort nok til å gi rom for dette. Det har derfor i utredningen av antall avdelinger 
blitt vurdert gruppestørrelser på både 9/18 og 12/24 barn, der arealet på avdelingene har blitt 
hensyntatt. Erfaringer fra andre kommuner som har innført gruppestørrelser på 12/24 barn er stort sett 
positive (se vedlegg).  
I Fauske har ikke dette blitt utredet videre, ut over at det er opplyst i prosessen at det er varslet at det 
vil komme nye og strengere krav til økt pedagogtetthet i barnehagene, og at man også må ha dette med 
seg når det planlegges nybygg av barnehager/avdelinger.  
Tilbakemeldingene så langt fra noen barnehager tyder på at eventuell endring av normen oppfattes ulikt 
av barnehagepersonellet i kommunen, jmf tilbakemelding fra Erikstad og Vestmyra. 
 
Å planlegge avdelinger som kun har areal til 9/18 barn vil føre til at man ikke har noe annet valg enn å 
bytte ut en fagarbeider/assistent når/hvis økt pedagogtetthet må iverksettes og det ikke er areal 
tilgjengelig til å utvide avdelingene. 
 
 
Tre ulike alternativer er utredet: 
 

1. Skole + 2 – avdelings barnehage (12/24) 
2. Skole + 4 – avdelings barnehage (12/24) 
3. Skole + 5 - avdelings barnehage (9/18) 

 
· I alle alternativene flyttes alt av skolens virksomhet ut av 2, etasje og denne frigis til 

barnehageavdelinger og eventuelt personalavdelinger for de ansatte i barnehagen. 
Skolens virksomhet knyttes utelukkende til 1. etasje. 

· I alle alternativene forutsettes det at inngangspartiene barnehageavdelingene overbygges 
for beskyttelse mot vær og vind. 

· I alternativ 3 er det også tegnet inn et utbygg knyttet til 2. etasje som huser grov-
garderobe til 2 av de 4 avdelingene. 

 
 
Alternativ 1, to-avdelings barnehage i 2. etasje. 
 
Alternativ 1 innbefatter bygging av en to-avdelings barnehage samt personalfasiliteter for 
barnehagepersonell i 2. etg. på Erikstad skole (se vedlegg). I dette alternativet legges det opp til 1 små 
barns avdeling (0-3 år) som kan romme inntil 12 barn og 1 stor barns avdeling (3-6 år) som kan romme 
inntil 24 barn. Begge avdelingene vil ha tilgang til et fellesareal i midten med kjøkken, spiseplass og 
formingsareal.  
 
Personalrom, arbeidsrom, møterom og pauserom for barnehagepersonalet legges i samme etasje og det 
innebærer et etasjeskille mellom skole i 1. etasje og barnehage i 2. etasje. 



 
Alternativet innebærer at man flytter eksisterende drift på 2 avdelinger fra brakkeriggen og over i 
skolens 2. etasje. Avdelingene bygges med kapasitet for å ta imot 12 og 24 barn, og denne kapasiteten 
kan utnyttes ved å tilsette 1 ekstra pedagog pr. avdeling hvis det er et behov for flere barnehageplasser 
eller den bebudede lovendringen knyttet til pedagognorm trer i kraft og kommune velger å løse det med 
å utvide avdelingsstørrelsene. Avdelingene kan også benyttes som 9/18 og vil da fremstå som romslige. 
 
Alternativ 1 løser punkt 1 i KOM 187/16 
 
 
Alternativ 2, fire-avdelings barnehage. 
 
Alternativ 2 innbefatter ombygging av 2. etasje til 3 barnehageavdelinger med plass til 12/24 barn. I 
tillegg bygges det en avdeling i 1 etasje og personalfasiliteter etableres også i 1 etasje. Resultatet blir to 
små barns avdelinger (begge i 2 etasje) og 2 stor barns avdelinger (en i 1 etasje og en i 2. etasje). 
Avdelingene er arealmessige store nok til å romme 12/24 barn hvis man endrer pedagognorm.  
 
For alternativ 2 etableres arbeidsrom for barnehagepersonell i 1 etasje og det blir felles pauserom og 
møterom med skolens personale i lokalene som tidligere inneholdt klassene 5. – 7. 
 
Alternativ 2 oppfyller både punkt 1 og 4 i vedtak KOM 187/16 (under forutsetning av etablering av nok 
plasser) 
 
 
 
 
 
Alternativ 3, fem-avdelings barnehage. 
 
Alternativ 3 innbefatter ombygging av 2. etasje til 4 barnehageavdelinger med plass til 9/18 barn. I 
tillegg bygges det en avdeling i 1 etasje og som i alternativ 2 etableres personalfasiliteter i 1. etasje og 
det forutsettes sambruk med skolens personale for møterom/pauserom. Resultatet blir 3 små barns 
avdelinger med plass for 9 barn i hver og 2 stor barns avdelinger med plass for 18 barn i hver. 
 
For å få plass til disse løsningene i eksisterende areal er det nødvendig med en liten utbygging av 
grovgarderobe knyttet til 2 av avdelingene i 2. etasje (se tegning for alternativ 3). 
 
Alternativ 3 oppfyller både punkt 1 og 4 i vedtak KOM 187/16. 
 
OPPSUMMERT: 
 
Alt. 1:            
- Erikstad barnehage flytter inn med sine 2 avdelinger. 
- Skolen disponerer 1. etasje og barnehage 2. etasje. 
- Vestmyra hvit består i sin nåværende form. 
- Punkt 1 i vedtak 187/16 oppfylles. 

- Minimumskapasitet (9/18) = 9 små og 18 store. Maksimumskapasitet (12/24) = 12 små og 24 
store. 

 
Alt. 2: 

· Både Erikstad barnehage og Vestmyra hvit flyttes inn i skolen. 
· Det etableres 4 avdelinger med plass til 12/24 barn. Tre avdelinger i 2. etasje og en i 1. 



etasje. 
· Barnehagen legger også beslag på areal i 1 etasje og skolens ny-etablerte SFO 

base/altmulig-rom benyttes til barnehagedrift. 
· Punkt 1 og 4 i vedtak 187/16 oppfylles. 
· Minimumskapasitet (9/18) = 18 små og 36 store. Maksimumskapasitet (12/24) = 24 små 

og 48 store. 

 
Alt. 3: 

· Både Erikstad barnehage og Vestmyra hvit flyttes inn i skolen. 
· Det etableres 5 avdelinger med plass til 9/18 barn. Fire avdelinger i 2. etasje og en i 1. 

etasje. 
· Barnehagen legger også beslag på areal i 1 etasje og skolens ny-etablerte SFO 

base/altmulig-rom benyttes til barnehagedrift. 
· Punkt 1 og 4 i vedtak 187/16 oppfylles. 
· Kapasitet = 27 små og 36 store (bare 9/18 avdelinger) 

 Erikstad 
b.h. 

Vestmyra 
hvit 

Alt. 1 
min. 

Alt. 1 
maks. 

Alt. 2 
min. 

Alt. 2 
maks. 

Alt. 3. 

0 – 3 år 9 18 9 12 18 24 27 
3 – 6 år 18 18 18 24 36 48 36 
Sum 27 36 27* 36** 54*** 72 63 

 
 

*Da beholdes Vestmyra hvit og kapasiteten er den samme som før endring 
 
**Vestmyra hvit beholdes og kommunens totale kapasitet øker med 3 små og 6 store barn. 
 
***Erikstad og Vestmyra hvit har i dag en kapasitet på 27 + 36 = 63 barn. Vi ser av tabellen ovenfor at 
hvis alternativ 2 skal vedtas er det en forutsetning at man da etablerer 12/24 avdelinger. Hvis ikke 
reduseres kommunens totale kapasitet med 9 barn (63 – 54 = 9) 
 
 
Oversikt barnehageplasser øst / sentrum / vest: 
 
Hvis man ser på fordeling av barnehageplasser i Fauske sentrum i dag forholder den seg slik: 
 

· Erikstad-området har Erikstad barnehage med en små- og en stor barns avdeling med 
totalt 27 plasser samt Idrettsbarnehagen med 8 små og 22 store plasser. Samlet sum = 57 
barn. 

 
· Vestmyra området har Vestmyra barnehage med tre små- og tre stor barns avdelinger. 

Totalt 27 pluss 54 barn. 

Samlet sum = 81 barn. 
 

· Hauan området har Hauan barnehage med to avdelinger for til sammen 18 og 6 barn samt 
Lyngheia barnehage avd. Lyngheia med 3 avdelinger og plass til 45 barn. 

Samlet sum = 69 



 
· Finneid området har Lyngheia barnehage, avdeling Tinkeliheia med plass til ca. 30 barn 

Samlet sum = 30 barn. 
 

Litt utenfor sentrum av Fauske ligger både Kvitre barnehage med plass til 45 barn og Medås 
gårdsbarnehage med sine 5 avdelinger og plass til ca. 75 barn alt etter alder og om de teller som små 
eller store. 
 
Totalt sett har man da ca. 325 sentrumsnære barnehageplasser. Dette kan variere noe ut fra om man 
teller som små eller store barn. 
 
De fleste ønsker barnehager i nærområdet til der man bor selv om mange også velger barnehager ut fra 
innhold/kvalitet/profil og dermed i de aller fleste tilfeller lengre transportvei til levering/henting. 
 
Pr. i dag er plassene fordelt noenlunde jevnt utover de forskjellige sentrumsdelene i kombinasjon 
mellom private og kommunale barnehager. Vestmyra og Hauan området har flest, mens Finneid og 
Erikstad området har færrest. 
 
Etablering av Vestmyra barnehage – hvit, inn i Erikstad skole vil gjøre endringer til denne fordelingen i 
sentrumsområdene. Da vil tallene se slik ut: 
 
          Vestmyra:           81 – 36           = 45 
          Erikstad:          57 + 36           = 93 
          Hauan:                    uforandret          = 69 
          Finneid:          uforandret          = 30 
 
Ut fra tallene ser vi da at Erikstad og Hauan området vil ha flest plasser, mens Vestmyra og Finneid vil ha 
færrest. Det vil være av betydning for langsiktig planlegging av sentrumsutvikling og bosetting i de ulike 
områdene at dette tas med i betraktning ved beslutninger om hvor barnehager skal lokaliseres. Hvor vil 
det foregå ny-bygging, hvilke områder flytter det barnefamilier til og hvordan ser man som kommune 
for seg at demografien utvikler seg i et 5, 10 og 20 års perspektiv. 
 
 
 
 
Trafikk: 
 
Kommunen, alle ansatte og foreldrene til det enkelte barn er i fellesskap opptatt av trafikksikkerhet for 
våre barn og elever. Det er i forbindelse med utbyggingen av Vestmyra skole gjennomført 
trafikksikkerhetstiltak i området for å trygge skolebarns kryssing av riksvei 80, men det er ikke gjort noen 
tiltak direkte knyttet til Tareveien og skolens/barnehagens område. Hvis antall barn som skal leveres inn 
i området blir å øke er også de endrede trafikkmessige forholdene noe som må tas med i betraktningen i 
en sak som dette. Ut fra det er det bestilt en vurdering av trafikksituasjonen og forslag til eventuelle 
tiltak av Rambøll Norge AS (vedlagt rapport). 
 
Mengde og dimensjonering: 
I dag er innfartsåren til Erikstad skole og barnehage via Tareveien. I 2012 ble det gjort skiltvedtak om 
trafikk reguleringer ved skolen og det er innført 30 km/t fartsgrense langs hele Tareveien. Selve veien er 
6 meter bred og den har et tilhørende fortau på 3 meter langs hele strekningen fra krysset riksvei 80 og 
frem til parkeringsplass ved barnehagen. 
Skolen har i overkant av 60 elever og av disse er det 26 som ankommer med buss hver dag. 35 elever blir 



vanligvis kjørt til skolen og SFO, og noen bor så nært at de går til og fra.  
Erikstad barnehage har 27 barn fordelt på 2 avdelinger og Idrettsbarnehagen har ca. 30 barn. 
 
Rapporten fra Rambøll fastslår at dette utgjør ca. 240 envegs bilturer pr. døgn. Hvis barnehageandelen 
skal utvides med 36 barn fra Vestmyra barnehage – hvit, vil det kunne gi en økning på 140 turer 
(envegs). Totalt sett utgjør dette 380 turer pr. døgn men Rambøll anslår at det reelle tallet vil ligge 
nærmere 300 turer pr. døgn ettersom noen går til/fra. 
 
Tiltak: 
Rapporten trekker frem tiltak for å sikre at fartsgrense overholdes, samt diverse oppstramminger av 
noen av dagens forhold og forslag til etablering av krysningspunkt og fortau for å lede gang-trafikk. 
Rapporten omtaler også muligheter for å endre noe på eksisterende parkeringsforhold og hvordan man 
kan legge til rette for sikker parkering. 
 
Rapportens konklusjon: 
Rapporten konkluderer i punkt 2.2.1 med at Tareveien er godt nok regulert med fortau, men bør få 
fartsdempende tiltak i form av fartsdumper eller puter. 
Oppstramming av området fra gangfeltets slutt i krysset mot Nermoveien og frem til skolen er ønskelig, 
samt at man i et slikt område trenger å jobbe med både parkerings- og trafikk kultur til ansatte og 
foreldre for å sikre trygge løsninger i hverdagen.  
Tareveiens beskaffenhet regnes som godt dimensjonert i forhold til fartsgrense og trafikkmengde. 
 
For riksvei 80 er gjennomsnittlig årsdøgntrafikk ca. 6000 biler i døgnet, og en økning knyttet til 140 turer 
ekstra vil måtte regnes som relativ liten. 
 
 
Uteområdet / geoteknisk vurdering: 
Barnehagens uteområder skal være utformet slik at forskrift om miljørettet helsevern i barnehage 
ivaretas. Utemiljøet utformes slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt i lek og andre 
aktiviteter.  
 
I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt 
ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene (jf. Rammeplan for barnehagen). Utearealet bør som 
minstemål være seks ganger så stort som innearealene. Dersom disse kravene er vanskelige å oppfylle, 
må det tas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder hvilke parker og friområder som 
finnes i nærmiljøet, og hvordan barnehagen har tenkt å benytte disse. Barnas sikkerhet må i så fall vies 
spesiell oppmerksomhet. 
 
Utearealet på Erikstad skole er i overkant av 7760 m2 dersom vi følger tomtegrensen, i tillegg kommer 
friarealet ned mot havet, mot fotballbanen og akebakken. En barnehage med kapasitet på 12 små barn 
og 24 store barn (kun Erikstad barnehage) vil kreve et uteareal på rundt 960 m2. Og en barnehage med 
kapasitet på 24 små barn og 48 store barn (Erikstad og Vestmyra hvit 4 eller 5 avdelinger), vil kreve et 
uteareal på rundt 1920 m2.  Uansett hvilket alternativ som velges vil det være et romslig uteareal 
tilgjengelig for både skolens elever og barna i barnehagen. Utearealet må planlegges slik at det tar 
hensyn til at barnehagens areal må gjerdes inn, og atkomsten til både skole og barnehage må oppleves 
funksjonell.  
 
Det kommer sti ned til skolen fra Solvollveien/Erikstadhøgda. Dette er en ferdselsvei for elever som går 
til skolen, i tillegg til at den benyttes av andre også utenom skoletiden. Området på Erikstad er et 
populært område å gå turer og ferdes i. Ved planlegging av uteområdet til barnehage og skole, må også 
atkomsten til skole/barnehageområdet til gående ivaretas, slik at de fortsatt kan benytte seg av 
snarveier som slike stier legger opp til.  



 
Det som blir uteområdet til barnehage må tilpasses brukerne og det må legges til rette for skjermede 
områder for soveplasser og ulike aktiviteter. Det vil kreve noe masseforflytning, på samme tid gir et noe 
kupert uteområde mer utfordringer enn et helt slett og plant areal. Det har blitt tatt frem i prosessen at 
grunnen på Erikstad kan være en utfordring. Fauske kommune har tidligere gjennomført grunnboring i 
området der Erikstad skole ble oppført tidlig på 2000 tallet. Det vil likevel bli gjennomført ytterligere 
grunnboring og geoteknisk undersøkelse mer spesifikt der det nye lekearealet planlegges på baksiden av 
skolen (mot øst). Det er ikke snakk om nybygg i området, lekeapparater trenger begrenset med 
fundamentering i dybden, og den masseforflytningen som må skje skal ikke være av en slik art at det får 
konsekvenser for sikkerheten i og rundt området.  
 
Barns perspektiv: 
 
I alle saker som berører barn er det både riktig og naturlig å nærmere drøfte om og hvordan 
beslutninger påvirker barns oppvekstmiljø og barns lovfestede rettigheter. 
 
FN’s barnekonvensjon slår blant flere punkter fast at barns rettigheter omfatter at: 

· alle barn har rett til å bli hørt og tatt hensyn til, og  
· alle barn har rett til lek, fritid og skole. 

 
I den sammenheng kan «barna» her deles inn i 3 ulike interessegrupper: 

1. Barna i Erikstad barnehage 
2. Barna i Vestmyra barnehage – hvit 
3. Barna på Erikstad skole. 

 
For gruppe 1 er situasjonen at de har sitt barnehagetilbud i lokaler som hele tiden har vært ment å være 
midlertidige. Lokalene er ikke uegnet for sitt bruk, og de har ingen signifikant innvirkning på det 
pedagogiske tilbudet som gis i barnehagen. Over tid vil ikke bygningen og det tilhørende uteområdet 
fremstå som en varig, god løsning. Barna som går i selve barnehagen i dag har et godt, tilrettelagt 
pedagogisk tilbud og opplever nok ikke bygningsmassen stand som en utfordring som påvirker 
hverdagen. 
 
Hvis de lokaliseres inne i Erikstad skole økes standarden på bygningsmassen, avdelingene vil bli nye og 
bygd etter dagens standarder og uteområdet vil være nytt og tilpasset barnehagedrift.  
Hvis vedtaket blir slik at både Erikstad barnehage og hvit-barnehagen på Vestmyra skal samlokaliseres i 
Erikstad skole vil barna bli en del av et større barnehagemiljø enn i dag. Fra 2 avdelinger til 4 eller 5 
avdelinger. Dette regnes som en helt normal størrelse på en barnehage og hvert enkelt barn vil i 
hovedsak forholde seg til sin avdeling med 9, 12, 18 eller 24 barn.  
Samlet sett vil de motta et bedre tilbud enn i dag. 
 
For gruppe 2 er situasjonen mye den samme. Hvit-barnehagen er av både pedagogisk personale og 
personale med bygningsteknisk kompetanse beskrevet som dels uegnet til barnehagedrift etter dagens 
standarder. Også her mottar barna et godt, tilrettelagt pedagogisk tilbud på lik linje med barna i andre 
barnehager i kommunen og jeg tror ikke de i hverdagen opplever bygningsmassen som utfordrende. 
Uteområdet er noe slitt og i behov for oppgraderinger. Vestmyra barnehage består totalt sett av 6 
avdelinger (med mulighet for 7) og hvis barna flyttes til Erikstad vil de tilhøre en barnehage av 
omentrent samme størrelse.  
 
Alt etter hvor foreldrene er bosatt vil det kunne bli lengre transportvei, eventuelt at avstanden mellom 



hjem og barnehage blir så stor at det ikke lengre er aktuelt å gå/trille sammen med foresatte til 
barnehagen. I et folkehelseperspektiv regnes dette som negativt, men samlet sett vil denne gruppen få 
et fortsatt godt pedagogisk tilbud i lokaler og utearealer av mye bedre standard enn det de er lokalisert i 
nå. 
 
For gruppe 3 er situasjonen slik at de fleste elevene (2. – 4 klassingene) har vært en del av et større 
elevmiljø enn i dag. Skolens 5 – 7. klassinger er flyttet til Vestmyra skole, og elevtallet er betydelig 
redusert fra forrige skoleår. En reduksjon fra 136 til 66 utgjør en nedgang på 70 elever og litt over 50 % 
av det totale elevtallet. Skolens nåværende 1. – 4 klassinger er lokalisert i den delen av skolen som de 
har hatt tilhold i tidligere. 
 
Antall barn i bygget vil øke med et vedtak om å flytte inn barnehage. Antallet vil avhenge av vedtaket, 
men vil da være et sted mellom 27 og 72. Samlet sett vil ikke dette utgjøre flere barn enn ved tidligere 
drift, men det vil være et poeng at barnehagedrift og skoledrift er forskjellige ting, og en barnehage 
representerer mere lek, aktivitet og dermed mere støy enn tradisjonell skoledrift. I og med at Erikstad 
skole er bygget med åpen løsning vil det være en påvirkende effekt på den totale støy-belastningen i 
bygget og i den forstand det enkelte barns psykososiale miljø og den enkelte arbeidstakers arbeidsmiljø. 
 
 
Opprettelse av oppvekstsentre i kommunen: 
 
I Fauske kommune har vi før, og også i dag, eksempler på bygg hvor skole og barnehage sameksisterer. 
Hauan skole og barnehage har hatt dette i lang tid, og det er også gjort vedtak i kommunestyret på 
samlokalisering av skole og barnehage i Sulitjelma. Tidligere har også Kosmo oppvekstsenter vært et slikt 
eksempel. 
 
I løpet av de siste 6-7 årene er det gjort en rekke utredninger av opprettelse av oppvekstsentre 
nasjonalt. Det foreligger også noe forskning på området. Oppvekstsentre kjennetegnes ved at det er 
samlokalisering av barnehagedrift og skoledrift i samme bygning eller bygningsmasse. Disse vil i noen 
tilfeller være fysisk adskilt og i andre tilfeller ikke. 
 
Noe av det som fremholdes som positivt ved opprettelsen av oppvekstsentre er det naturlige 
samarbeidet som følger av en slik organisering. Bodø kommune oppsummerte følgende gode erfaringer 
fra andre oppvekstsenter i kommunen, da etablering av Misvær oppvekstsenter var oppe til politisk 
behandling: 
 

· God og trygg overgang fra barnehage til skole for ungene. Det kan forenkle kontinuitet i både 
tiltak for barn med spesielle behov, men også at faglige tema kan videreføres fra barnehage til 
skole. 

 
· Felles prosjekter (fra lesing og matematikk til felles avslutninger og sosiale arrangement). 

 
· Felles bruk av fasiliteter som gymsal, bibliotek, skolekjøkken m.m 

 
· Fleksibel bruk av personale – kommer både skole og barnehage til gode. 

 
· Samarbeid SFO og barnehage i ferier. 



 
Når det gjelder det fjerde punktet om fleksibel bruk av personalet, skal det sies at ansatte i skole og 
barnehage har ulike arbeidsavtaler. 
 
Det pekes dog på noen forutsetninger som bør være på plass og tas hensyn til i en prosess der skoler og 
barnehager slås sammen. Å samle flere aldersgrupper er positivt med tanke på at elevene utvikler 
empati og omsorg, men det krever også at en finner gode og funksjonelle løsninger som bidrar til et 
godt faglig og sosialt læringsmiljø. Dette vil kunne kreve ombygging av eksisterende bygningsmasse og 
endringer av uteområde. 
 
Det tar tid å etablere skole og barnehage i et felles bygg. Dette gjelder både opparbeidelse av fasiliteter, 
men også utvikling av godt samarbeid mellom ansatte i skole og barnehage. Skoler og barnehager 
representerer ulike kulturer og profesjonsutdanninger, som igjen betyr at endringer av holdninger i 
personalgruppa kan ta tid. Dette kan også være en utfordring, da Fauske kommune ikke vurderer 
samorganisering med felles ledelse i skole og barnehage, men kun samlokalisering.  
 
 
Fremdrift: 
 
Et endelig vedtak i kommunestyret 22. juni 2017 om hva Erikstad skole skal inneholde vil føre til at man 
kan jobbe frem anbudsgrunnlag og legge dette ut offentlig så snart som mulig etter ferieperioden er 
avsluttet.  
 

· Erikstad barnehage (2 avd) inn i Erikstad skole:  

etter vedtak 22 juni vil det kunne startes prosjektering i løpet av august. Prosjekteringstid 
1,5 mnd. Anbudsprosess vil ta ca. 1,5 mnd. totalt. Dette vil si at vi sannsynlig har kontrahert 
entreprenør før jul 2017, og kan få oppstart rundt nyttår 2017/18. Forventet byggetid 
innvendig: 6 – 8 mnd. Uteareal vil være gjenstand for samme tidsløp i forhold til 
prosjektering og konkurranse. Oppstart uteareal ca. mai 2018, ferdigstillelse 
september/oktober 2018. 
 

· Erikstad barnehage (2 avd) og Vestmyra barnehage – hvit inn i Erikstad skole:  

Hvis det skal omgjøres til flere avdelinger i skolen (4 – 5 avd.) vil det naturlig være lengre 
byggetid i og med at større del av arealet blir tatt med. Utearealet blir stort sett det samme 
som for kun Erikstad bhg. Selv om arealet som skal være forbeholdt barnehage blir større. 
Innearbeidet kan være ferdigstilt med innflytting desember 2018. 
 

Dette er estimerte anslag i og med at vi også er avhengige av våre leverandørers kapasitet, men ved 
normalt forløpende prosesser er de ikke urealistiske. Prosjektets entreprisemodell er planlagt 
gjennomført som totalentreprise. Dette begrunnes i hurtig prosjektgjennomføring, samt at det vurderes 
at det ikke er ekskluderende for lokalt næringsliv å kunne konkurrere på denne leveransen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oppsummering tilbakemeldinger: 
 
Det har kommet inn 11 tilbakemeldinger til saken fra ansatte, tillitsvalgte og foreldre. De som har uttalt 
seg er følgende: 
 

· Fagforbundet 
· Utdanningsforbundet 
· Fagforbundet og Utdanningsforbundet ved Erikstad skole 
· Medbestemmelsesmøte ved Vestmyra barnehage 
· Fagforbundet, Utdanningsforbundet, verneombud, teamleder og rektor Erikstad skole 
· Samarbeidsutvalget ved Erikstad skole 
· FAU Erikstad skole 
· Samarbeidsutvalget ved Erikstad barnehage 
· FAU ved Erikstad barnehage 
· SU Vestmyra barnehage 
· FAU Vestmyra barnehage 

 
Det er i stor grad enighet om at alternativ 1 er den beste løsningen. 
 
Innsigelsene til alternativ 2 og 3, med flytting av Hvit avdeling Vestmyra barnehage i tillegg til Erikstad 
barnehage inn i Erikstad skole, er i hovedsak: 
 

· Trafikksikkerhet ved økt trafikkmengde. 
· Folkehelse ved at konsentrasjon av barnehageplasser på Erikstad vil medføre at flere som bor 

på Vestmyra må benytte bil for å levere i barnehagen. 
· Kostnader ved ombygging. 
· Kvalitet ved trygge rammer og voksentetthet dersom avdelingene økes til 12/24 barn. 

 
En av konsekvensene ved alternativ 2 og 3 er at deler av 1. etg på Erikstad skole blir berørt. Fra ansatte 
og SU ved Erikstad skole bemerkes det at undervisningsområdenes utforming (åpen løsning) både gir 
rom for fleksibilitet, men også har noen begrensninger. For en optimal hverdag kreves det bruk av både 
spesialrom og amfiet. I dette ligger at skole og barnehage må ha et klart skille, der skole har behov for 
hele 1. etg for å ivareta skolens pedagogiske plattform. 
 
Fra FAU på Vestmyra bemerkes det at konsentrasjon av barnehageplasser på Erikstad ikke er heldig, 
fordi barnetettheten tilsier at det er behov for en stor barnehage på Vestmyra. 
 
Det bemerkes fra Utdanningsforbundet og FAU ved Vestmyra barnehage at avdeling Hvit ved Vestmyra 
barnehage bygningsmessig ikke er godt egnet som barnehage, og at det vil kreve renovering/tilpasning 
dersom avdelingen forblir på Vestmyra.  
Fagforbundet bemerker at det må sees på andre eide lokaler som kan være mulig å plassere avdeling 
hvit ved Vestmyra barnehage, dersom den ikke flyttes til Erikstad. 
 
Det har også kommet innspill til arkitektforslaget til alternativ 3, der det foreslås et nytt alternativ med 2 
stk. 3-6 års avdelinger i 1. etg. og 3 stk. 0-3 års avdelinger i 2. etg. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Drøfting av fordeler/ulemper for BÅDE skolen og de ulike barnehagene. 
 
I en sak som dette er det mange momenter som må belyses og vurderes. Ikke bare forhold knyttet til 
den enkelte skole eller barnehage, men også hva man som kommune ønsker å legge til rette for i form 
av langsiktig, strategisk planlegging. Dette vil f.eks være knyttet til drøfting av hvor i kommunen det bør 
være flest tilgjengelige barnehageplasser utfra utbyggingsplaner, til hvordan en eventuell 
pedagognormendring i barnehage skal handteres eller hvor stor kapasitet det skal være på 
barnehageplasser totalt. 
 
I forhold til skole må man ta sikte på å vedta beslutninger som har langsiktig varighet for å skape ro og 
forutsigbarhet for en sektor som trenger det for å kunne jobbe langsiktig med fag, pedagogikk og 
resultatutvikling. I forhold til det å planlegge for annen drift i et skolebygg enn bare skoledrift, er 
barnehagedrift det alternativet som klart peker seg ut som mest relevant og som er vanlig alternativ i 
mange kommuner rundt i Norge. 
 
Utgangspunktet for saken handler om å løse 2 hovedutfordringer.  
Den ene er at både Erikstad barnehage og Vestmyra barnehage – hvit er i bygg som ikke innehar den 
standard som kommunen ønsker for sine barnehagebygg, og det må kommunen finne en snarlig løsning 
på. Det andre er at kommunen har flere enheter/avdelinger i leide lokaler og utfordringen jobbes det 
aktivt med å løse ved å re-lokalisere disse i eide bygg. Da kvitter avdelingene seg med leiekostnader til 
private, og i pengene kan i stedet brukes på vedlikehold av egne bygg. Vestmyra barnehage – hvit er et 
bygg som også vil kunne brukes til andre formål enn barnehagedrift. 
 
I denne saken er det utredet 3 alternativer med skissetegninger og tilbakemeldinger. Alle er knyttet til 
bruk av ledig areal i Erikstad skole. En kan tenke seg at det finnes også andre alternativer eller 
kombinasjoner av de tre, men disse er i så fall ikke utredet like grundig eller har vært en del av en 
medbestemmelsesprosess. Det er også viktig å holde fokus på at barnehageplasser kan telles ulikt utfra 
alder på barnet og at barnehager har en viss mulighet til å tilpasse dette når man ser hvem som søker. 
 
Hvis vi først tar for oss punktet med kommunens kapasitet på barnehageplasser, hvor de skal ligge og 
hvordan vi skal vurdere avdelingsstørrelser for å oppfylle en eventuell endring av pedagognorm ser 
saken slik ut. 
 

· Ved å flytte inn Erikstad barnehage i 2 etasje på skolen oppnås følgende: Brakkerigg kan 
avsluttes og Erikstad barnehage får nye, gode lokaler både inne og ute. Kapasiteten i området 
endres ikke (27 plasser + Idrettsbarnehagen) med mindre men bygger avdelinger store nok til 
at de da kan økes til 12/24 plasser ved økt søking. Det gir kommunen en «buffer» på 9 plasser 
som kan fylles opp ved å tilsette en ekstra pedagog på hver avdeling hvis det oppstår 
ventelister. 

 
· Ved å bygge 4 eller 5 avdelings barnehage i de ledige skolelokalene får også Vestmyra 

barnehage – hvit nye og tidsriktige lokaler og uteområder på lik linje med Erikstad 
barnehagen. For sentrum sin del betyr det færre plasser i Vestmyra-området og flere plasser i 
Erikstad-området. Kommunens kapasitet på antall plasser vil bestemmes av om det velges 



avdelinger med plass til 9/18 eller 12/24. Bygget som Vestmyra barnehage – hvit bruker i dag 
frigjøres til ombygging for andre avdelinger. Utredninger i så måte vil kunne være knyttet til 
avdelingene tilhørende Familiens hus eller Fauske voksenpedagogiske senter. Alle disse er i 
dag i leide lokaler. 

 
Som tallene tidligere i saken viser er barnehageplasser i kommunen (sentrumsområdet) relativt jevnt 
fordelt. En reduksjon på Vestmyra og tilsvarende økning på Erikstad vil sannsynligvis føre til at flere enn 
tidligere vil oppleve at barnehagen de tilhører ikke ligger i nærområdet men i en annen del av sentrum. 
Det vil føre til økt trafikk, men avstanden mellom Vestmyra og Erikstad regnes ikke som veldig stor. 
Utfordringen vil kunne bli størst for de familier som ikke disponerer bil. 
 
I forhold til uteområdet ved nåværende Erikstad skole er dette i dag betegnet som et flott og 
velfungerende område for skolen, med nærhet til frilufts arealer av høy kvalitet. Hvis det også skal være 
barnehagedrift i bygget stilles det krav til hvordan utearealene skal være utformet og ikke minst sikret. 
Det betyr at deler av utearealet må knyttes opp til barnehagedrift og omgjøres til dette. Hvor stor del vil 
avhenge av hvor mange barn som skal være i barnehage, altså hvilket alternativ som vedtas. I alle fall 
må man da se på alt arealet i en og samme sak og planlegge og etablere nytt areal for både skole og 
barnehage samtidig. Det vil uansett være viktig at barnehagens areal etableres slik at det ikke vil 
forstyrre skoledriften ettersom barna i barnehagen er mere ute i løpet av dagen enn skolebarna. 
 
 
 
Skoledrift og barnehagedrift er to forskjellige fagområder med forskjellig planverk og også forskjellige 
dagsrytme. Erikstad skole har tidligere hatt over 160 elever (2009/10) på de arealene som nå er i bruk til 
66 elever. Til neste år ligger det an til at skolen skal ha 60 elever. Det tilsier at byggets kapasitet på 
økning av antall brukere er relativt stort, samtidig som det er vanskelig å direkte sammenlikne antall 
barn ettersom det er forskjellige rammefaktorer for skole og barnehagedrift.  
 
Litt forenklet kan man si at hvis det opprettes en 2 avdelings barnehage i Erikstad skole vil både skole og 
barnehage ha romslige arealer, og skolens elever flere kvadratmeter tilgjengelig pr elev enn 
sammenlignbare tall for de andre skolene i kommunen (unntatt Sulitjelma skole). 
Hvis det opprettes 4 eller 5 avdelings barnehage i skolebygget vil arealkapasiteten måtte utnyttes fullt 
ut, og i ett av alternativene kreves det et mindre utbygg. Barnehagen vil også bruke det arealet som 
skolen i dag benytter til SFO base og all-aktivitetsrom og skolens bruksareal reduseres tilsvarende. Det 
innebærer at SFO går tilbake til å driftes i eksisterende skolelokaler til 1. -4 og ikke har egen base, samt 
at skolen må finne andre løsninger for den varierte aktiviteten som foregår i rommet i skoletiden. Flere 
av skolene i Fauske har egen SFO base som en del av sitt romprogram. Erikstad har ikke hatt det 
tidligere, men fikk mulighet til det etter at 5. – 7 klasse elevene flyttet over til Vestmyra. 
 
 
Hvis man vurderer hvor mange brukere bygget har kapasitet til i forhold til støy virker det logisk at 
barnehagedrift genererer større fysisk aktivitet, mere lek og prat og derav høyere støy nivå. Dette må 
tas i betraktning når en vurderer hvor mange barn det vil være forsvarlig å etablere plasser for i bygget, 
og det bør også tas høyde for at antall elever kan øke ved økt flytting/bosetting i området.  
 
Sånn som tallene ser ut i dag er skolen siden 2009/10 redusert med 100 elever og siden forrige skoleår 
med 70 elever. Alt etter hvor mange barnehageavdelinger man velger å etablere vil det gi en økning 
igjen på antall barn som brukere av skolebygget på 27 – 36 barn (alt 1), 54* - 72 barn (alt 2), eller 63 
barn (alt 3). En økning av elevtallet vil komme som et tillegg.  
 
*Det presiseres igjen at 54 barn vil redusere kommunens totale kapasitet med 9 plasser. Disse kan 



hentes inn igjen ved at en eller flere av de 4 avdelingene i alternativ 2 driftes som 12/24 avdelinger. 
Dette gir fortløpende 3+3+6+6 plasser ekstra. 
 
 
For det psykososiale miljøet til hvert enkelt barn i forhold til mulighet til lek, læring, utvikling og 
ivaretakelse av et godt arbeids- og lærings miljø har bygget utfra størrelse ivaretatt dette tidligere. Det 
faktum at skolen er bygget med «åpen løsning» gjør at momentet må hensyntas i større grad enn om 
skolen var bygget som et tradisjonelt skolebygg hvor romdeling og etasjeskiller gir effektiv 
støyreduksjon. 
 
 
I medvirkningsprosessen og i dialog med de ansatte på skolen er det et punkt som trekkes frem oftere 
enn andre momenter, og det er betydning og tilgang/bruk av skolens amfi område. Dette arealet brukes 
til fysisk aktivitet, fremføringer, samlinger og diverse andre undervisnings- og sosiale aktiviteter 
gjennom skoledagen. Rommets betydning for skolens pedagogiske plattform og læringsmiljø settes 
likhetstegn ved og det er uten tvil viktig ikke minst ut fra at skolen ikke har egen gymsal slik som de 
andre skolene i kommunen har. Erikstad skole har heller ikke, utfra valget av «åpen løsning», 
tilgjengelighet til mange grupperom eller spesialundervisningsrom. Det gjør betydningen av rommet 
enda tydeligere for å sikre variasjonsmuligheter. 
 
Ved etablering av barnehage og skole i samme bygg vil amfi arealet være det naturlige grenseskillet 
mellom skoledriften og barnehagedriften. Arealet er av en slik karakter at det vil kunne benyttes til 
aktivitet til både læring og lek av begge brukergrupper. Det har vært drøftet hvordan en kan legge til 
rette for sambruk slik at arealet utnyttes i enda større grad enn tidligere uten at det er konkludert 
hvordan det kan/skal gjøres i praksis. Det som imidlertid fremstår som viktig i saken er at det i 
utgangspunktet er skolen som disponerer arealet, og at barnehagen har tilgang etter avtale og enighet 
mellom rektor og styrer. Alle barnehageavdelingene er satt opp med eget lekeareal etter normtall og 
uteområdet vil gi de minste barna varierte muligheter til fysisk aktivitet gjennom dagen. For skolens del 
vil ikke dagens bruk av rommet kunne løses gjennom noen andre alternativer enn at de forsetter å 
disponere det på samme måte som før. 
 
 
Rambøll har gjennomført en trafikk vurdering som tar utgangspunkt i at alle barna i Vestmyra – hvit 
flyttes over til Erikstad. Dette ut fra at det vil gi den maksimale økningen i forhold til trafikkmengde. 
De konkluderer med at veiens størrelse og kvalitet vil kunne ivareta den anslåtte økningen på ca. 300 
enveisturer. De foreslår også oppstrammingstiltak for å redusere fartsmuligheten og andre 
trafikkmessige løsninger knyttet til parkerings og adkomstarealet til skolen som vil være gjeldende 
uavhengig av om trafikken øker eller ikke. Disse bør vurderes iverksatt uavhengig av denne saken som 
en oppfølging til arbeidet med å sikre skoleveiene i hele kommunen. 
 
  
 
 
Valg som har langsiktig holdbarhet 
 
Skolesektoren i Fauske kommune har i for lang tid vært preget av debatt og utredninger knyttet til 
nedleggelser, flytting og (om)bygging av skoler. I skyggen av denne debatten har barnehagesektoren 
ventet tålmodig på endelige avklaringer som igjen ville åpne for at kommunen kunne rette fokuset på 
deres behov. Særlig Sulitjelma barnehage, Kosmo barnehage, Erikstad barnehage og Vestmyra 
barnehage – hvit har vært påvirket av disse prosessene og har ventet tålmodig på avklaringer for å få 
startet egne prosesser knyttet særlig til lokalisering eller bygningsmasse.  
Kommunen har gått i gang med store investeringer de siste årene, og det er av den grunn viktig at de 



valg som nå tas i forhold til bruk av ledig bygningsmasse og at de pengene som bevilges for klargjøring 
av disse, er basert på langsiktige strategier og løsninger som er faglige fornuftige og så politiske 
omforente som mulig for lang tid fremover. 
 
  
Økonomi 
 

 Estimerte ombyggingskostnader basert på erfaringstall  
Alternativ 1   Kr   9 546 550 ink. mva  
Alternativ 2   Kr  13 298 650 ink. mva  
Alternativ 3    Kr  13 298 650 ink. mva  

 
I investeringsbudsjettet er det avsatt 6,3 millioner for å flytte Erikstad barnehage inn i Erikstad skole, i 
tillegg er det avsatt 9,5 millioner til å sette uteområdet i stand.  
Det er også avsatt 13 millioner inneværende år for å få leide arealer inn i eide arealer.  
 
 
 
Faglighet og forsvarlighet 
 
Det er ikke tvil om at etablering av 2 barnehageavdelinger i skolen er lite i forhold til ledig areal, men at 
etablering av 4/5 avdelinger vil kunne oppleves som delvis overtakelse av bygget til barnehagedrift.  
En mellomløsning mellom disse 2 som ikke er utredet i prosessen, men som åpenbarer seg som et 
alternativ å se nærmere på etter hvert som alle betraktninger gjøres, vil være å bygge om 2. etasje til tre 
avdelinger, og så flytte en av de to småbarnsavdelingene fra Vestmyra – hvit til Erikstad.  
 
Arealmessig vil det være uproblematisk ettersom etasjen er stor nok til 4 avdelinger i alternativ to og 
tre. Løsningen gir mulighet til å bygge avdelinger for 12/24 som i første omgang fylles opp med 9/18 fra 
de avdelingene som eksisterer i dag, og kommunen har etablert en buffer som kan handtere de som står 
på venteliste fordi de søker for sent eller ikke har krav på plass dette året etter at hovedopptaket er 
unnagjort. Bufferen vil også sikre at tilflyttere til kommunen, og kanskje spesielt i forhold til bosatte 
flyktninger som får innvilget familiegjenforening, raskt kan innvilges plass i barnehage uansett når på 
året de ankommer.  
Kommunen vil i tillegg skaffe seg nødvendige erfaringer med utfordringer og gevinster med 12/24 
avdelinger kontra 9/18 avdelinger hvis pedagognormen endres. 
 
To andre fordeler med å tenke en slik løsning er at skolen beholder det arealet de faglig argumenterer 
for er viktig for å drive en god skole også i årene som kommer, samt at området Vestmyra 
kapasitetsmessig i forhold til barnehageplasser ikke reduseres med mere enn 9, mot 36 i alternativ to og 
tre. 
 
Ulempen med alternativet er at det ikke løser de bygningsmessige utfordringene for de to gjenværende 
avdelingene på Vestmyra – hvit, og hvis disse også skal flyttes over i mere egnede lokaler må det tenkes 
forslag som til nå ikke har vært en del av noen utredning så langt.  
 
De to mest åpenbare løsningene på det er å bygge ut rød-barnehagen med 2 nye avdelinger alternativt 
etablere avdelingene i det ledige arealet i samme paviljong som Newton-rommet på Finneid skole.  
 
Det første alternativet opprettholder antall barnehageplasser i sentrum og gir 2 nybygde avdelinger i 
tilknytning til eksisterende lokaler som er bygget til formålet. 
Det andre alternativet fører til opprettelsen av en kommunal barnehage også i Finneidområdet og kan i 



så måte være en fornuftig langsiktig tanke i den grad Finneid-lia skal være det området hvor utbygging 
av nye boliger skal foregå i årene som kommer. 
 
Det må her presiseres at ingen av alternativene er utredet eller kostnadsberegnet, men tas med i saken 
for å sette søkelyset på at det kan finnes alternative løsninger som handterer mange av utfordringene 
samtidig og også kan gi gode, faglige og langsiktige løsninger for kommunen. Politiske styringssignaler 
må i så fall gis om dette. 
 
Et annet moment som ytterligere kompliserer saken er at hvis man retter fokuset mot den overordnede 
strategiske planen om å få all leid virksomhet inn i eide bygg har saken også sammenheng med en annen 
sak som behandles i samme møte. Etablering av Familiens hus, som har vært en del av en langsiktig, 
strategisk plan for å gi kommunens barn og unge et enda bedre tjenestetilbud når familier og barn 
opplever behov for hjelp.  Slik situasjonen i kommunen er nå er det to alternativer som virker å kunne 
åpne for samlokalisering av tjenestene til barnevernet, familiesenteret og PPT, og det er enten 
ombygging av hvit-barnehagen eller erverv av bygning av tilsvarende størrelse i sentrum av Fauske. I 
skrivende stund er dette ikke avgjort og saken kommer opp til politisk behandling før denne saken på 
sakslista.  
 
Hvis det politisk vedtas at Familiens hus skal etableres i sentrum vil ikke hvit-barnehagen lengre være 
aktuell til denne etableringen. 
Hvis derimot Familiens hus ikke skal ligge i det foreslåtte sentrumsbygget er hvit-barnehagen det neste 
alternativet som skal utredes og alternativet er da avhengig av at bygget er tilgjengelig ved at alle tre 
barnehageavdelingene er re-lokalisert i andre bygg. 
 
Skal Familiens hus etableres i sentrum og alle avdelingene i hvit-barnehagen får nye lokasjoner, vil 
kommunen ønske å utrede muligheten til å sette bygget i stand til å huse tjenestene underlagt 
voksenpedagogisk senter, som i dag er lokalisert i leide lokaler i Henriksengården på Søbbesva. 
Hvit barnehagen er uansett tilholdssted for treningsfasiliteter til Salten karateklubb og inneholder også 
en squash-hall som fortsatt er i bruk til denne type trening. 
 
Det vi da står igjen med til slutt er at denne saken i hovedsak omhandler Erikstad skole, Erikstad 
barnehage og Vestmyra barnehage – hvit, men til en viss grad også har betydning for flere andre av 
kommunens tjenester og avdelinger. 
 
Ut fra et slikt perspektiv er det åpenbart at det ikke er mulig å løse alle sine ønsker og behov i en og 
samme sak, men at en må prioritere hva som må sikres en god løsning i denne saken, og så jobbe videre 
med de andre utfordringene i andre saker og utredninger når endelig avgjørelse er tatt her. 
 
En kort oppsummering av alternativer med fordeler og ulemper tilsier da: 
 
          Alt. 1: 

To avdelinger 12/24. Krever minst ombygging og gir lavest investeringskostnad. Gir kommunen 
kapasitet og buffer på antall plasser. Gir erfaring på drift av 12/24. Ansatte på Erikstad barnehage 
er positive til å drifte 12/24. Sikrer skolen forsvarlig rom for pedagogisk arbeid og gir mulighet for 
økning av antall elever. SFO base opprettholdes. Er den foretrukne løsningen i de fleste 
tilbakemeldingene. 
 
Alt. 2: 
Fire avdelinger 12/24. Gir buffer på store barn i forhold til antall barnehageplasser. 3 mindre 
plasser på små barn. Kan løses med kombinasjonsavdeling. Skolen mister sitt all-aktivitetsrom og 
SFO base. Ansatte Vestmyra barnehage – hvit ønsker ikke 12/24 avdelinger.  
 



Alt.3: 
Fem avdelinger 9/18.Krever utbygging av ekstra areal i tillegg til ombyggingskostnadene. Skissene i 
mulighetsstudiet har behov for ytterligere bearbeiding. Avdelingene vil ikke arealmessig kunne 
økes og det legger føringer for pedagognorm. Vestmyra – hvit frigis i sin helhet til andre formål. 
Skolen mister sitt all-aktivitetsrom og SFO base.  

 
Felles for alle alternativene er omarbeiding av uteområdet. Det er naturlig å regne noe høyere 
kostnader hvis antallet barnehageavdelinger blir 4 eller 5 kontra 2 ut fra større arealbehov, men det vil 
ikke nødvendigvis fordoble kostnadene ettersom skolen uteareal skal ses på i samme prosess og dermed 
vil være mindre. Momentet får dermed en mindre betydning for valg av alternativ. 
           
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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NOTAT 
O ppdrag Traf ikktiltak Erikstad oppvekstsenter 

Kunde Fauske kommune 

Notat nr. 1 

Dato 2017/05/08 

T il Fauske kommune 

Fra Rambøll v/ H.P.Dimmen 

Kopi  

 

1. Bakgrunn 

 

Rambøll er bedt om å gjøre en trafikkanalyse av forholdene ved 

Erikstad oppvekstsenter. Dagens aktivitet der bygningsmassen er 

brukt til skole og barnehage vil bli endret ved at skolen blir nedlagt 

og barnehagen overtar bygget til skolen. Barnehagebygget er 

forutsatt revet (fjernet). 

 

Tiltakene må ta høyde for både midlertidig og permenent situasjon 

ved skolen. På sikt vil skolen bli nedlagt, og det vil bli barnehage. 

Gatesystemet i området er regulert slik at all trafikk til Erikstad 

skole/barnehage må via Tareveien, en regulering som gir en 

ganske stor omvei for mange av de som kjører til skolen og 

barnehagen. 

 

I 2012 ble det blant annet gjort skiltvedtak om noen 

trafikkreguleringer ved skolen. Det er kun 30 km/t fartsgrense 

langs hele Tareveien som er gjennomført i samsvar med vedtaket i 

ettertid. I forbindelse med reguleringssaken var det også forutsatt 

noen mindre fysiske tiltak i området. 

 

I vår vurdering av situasjonen har vi delvis tatt utgangspunkt i 

planarbeidet fra 2012 og i dagens situasjon.  

 

 

2. Tiltak i Tareveien 

 

 

2.1 Tiltak ved Erikstad skole og barnehage 

Tareveien er ca 6 m brei og med 3 m fortau. Erfaringsmessig vil 

det være relativt høyt fartsnivå på strekningen i forhold til 

fartsgrense 30 km/t: Det er anbefalt å ha fysisk fartsdempende 

tiltak når en har så lange strekninger som i dette tilfellet. Det mest 
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brukte tiltaket er enten humper som også kan dimensjoneres for buss eller puter.  

 

Selv om det er høyt fartsnivå i forhold til fartsgrense 30 km/t bør Tareveien med fortau 

kunne vurderes som en rimelig trafikksikker veg for gående og syklende. 

 

De etterfølgende tiltakene er også illustrert i en foreløpig skisse. Se vedlegg. 

 

 

Tiltak 1: Kryssingspunkt / gangfelt i Tareveien og fortau videre sørover på vestsida 

Der dagens fortau langs østsiden av Tareveien slutter i sør ved kryss med Nermoveien bør 

en etablere et kryssingspunkt. Dette kryssingspunktet bør være et hevet gangfelt: Det vil ha 

kombinert funksjon ved at det også fungerer som fartsdemper, og en må sørge for at 

belysningen er tilfredsstillende. 

 

 

Eksempel trapeshump / gangfelt, kilde: Svv hb V128 fartsdempende tiltak  

 

 

Fra kryssingspunktet blir det etablert fortau, videre sørover. Belysningen ved 

kryssingspunktet må vurderes. 

 

Foreslått høyde på fortauet er 17 cm, noe som er standard høyde i veg- og gateutforming. 

 

Tiltak 2: Fortau og parkering ved dagens barnehage 

Det nye fortauet på vestsida av Tareveien føres videre rett fram (sørover) til et gangareal / 

fortau på totalt 4,0 meters bredde. 2x0,5 m på sidene kan markeres med storgatestein e.l. 

for å markere et tydelig skille mot kjøreareal. Det opprettholdes da 3,0 m gangareal. 

 

Østsida av dette fortauet plasseres slik at Tareveien blir 6,0 m bred. Det er såpass smalt at 

det ikke innbyr til parkering, men to busser / store kjøretøy kan møtes. 

 

På vestsida av fortauet er det igjen ca 14 m til parkering og manøvrering. Parkering er tenkt 

helt mot vest (inn mot dagens barnehage), og ut fa størrelse på arealet anslås det plass til 

ca 16 biler. Det er godt manøvreringsareal og mulighet for å bruke dette som snuplass. 
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En kan her også legge til rette for langsgående parkering mot fortauet innenfor tilgjengelig 

areal, ca 5 nye plasser. Alternativt kan en også fylle ut der barnehagen står i dag og få plass 

til en rekke med tversgående parkering inn mot fortauet, ca 12 nye plasser. 

 

De som bruker parkerings- og trafikkarealet ved barnehagen krysser fortauet i nord- og 

sørenden. Fortauet er nedsenket i kryssingspunktene, min 2 cm. Det vil da være markert og 

tydelig skille for den som krysser fortauet. 

 

Inn- og utkjøring til parkeringsarealet kan envegreguleres med skilt: Innkjøring i nord, og 

utkjøring i sør. Vi tror dette er unødvendig fordi de fleste vil velge den nordre innkjøringen 

uansett. 

 

Tiltak 3: Gangareal og snuplass for buss ved dagens skole 

Fra "barnehageparkeringen" føres fortauet videre langs dagens gangareal til nordsida av 

skolen. 

 

Hvis det er behov for å kunne komme til med vedlikeholdskjøretøy e.l. kan en ha ikke-

avvisende kantstein på fortauet der det går gangveg til sjøen / friområdet. 

 

Dagens snuplass kan reguleres med skilt 372 "Parkering forbudt" og underskilt 808.351 

"Gjelder snuplass". I henhold til trafikkreglene vil en da kunne bruke snuplassen til kortest 

mulig stopp for av- og pålessing både for foreldre og buss. De som skal parkere og følge 

barna inn må parkere ved barnehagen. 

 

Sør for søppelskuret bør det settes opp ikke-avvisende kantstein som markerer skille til det 

som ikke er trafikkareal. Nødvendig transport kan likevel komme helt inn til skolen. 

 

 

2.2 Trafikkmengder og dimensjonering 

 

Som nevnt innledningsvis er Tareveien med fortau godt dimensjonert og regulert i forhold til 

trafikkmengde og trafikksikkerhet. Erfaringsmessig vil en få bedre overholdelse av 

fartsgrense 30 km/t hvis en etablerer fartsdempende tiltak. 

 

6,0 meter kjøreareal og 3,0 meter fortau er for eksempel det samme som enkelte byer har i 

sin gatenormal for adkomstvei / samlevei med mer enn 250 boenheter i tillegg til 

busstrafikk. 

 

Vi har opplyst at skolen har 66 elever på 1.-4- trinn, fra høsten av 60 elever. 

Det er 26 busselever, og 35 elever som vanligvis blir kjørt til skolen i forbindelse med SFO. 

Barnehagen har 27 barn fordelt på to avdelinger. 

 

Foreldretransporten utgjør da ca 60 tur/retur bilturer om morgenen og tilsvarende om 

ettermiddagen. Totalt sett blir det ca 240 kjøretøy pr døgn. Når skolen blir nedlagt 

"forsvinner" 35 x 4 = 140 bilturer. Det er ikke opplyst om hvor mange barn som skal være i 

den nye barnehagen, men trafikkmengden vil ikke blir merkbart større for det som blir mer 
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enn 35 nye barnehageplasser. I tillegg vil en barnehage trolig ha en noe mindre konsentrert 

morgen- og ettermiddagstrafikk enn det skolen har. Det er ikke opplyst om det er annen 

busstrafikk enn skoletransport i Tareveien, men forsvinner denne vil det også tel le positivt 

med tanke på et ryddigere trafikkbilde. 

 

Konklusjon: 

Det kan etableres en ganske stor barnehage i skolen med bakgrunn i foreslåtte reguleringer. 

 

 

 

3. Kryssingspunkt rv 80, Bodøveien 

 

Det er gjennomført barnetråkkregistrering, og en har dannet seg et klart bilde av hvordan 

kryssingsbehovet er. Fra 2002 og fram til i dag er det ikke registrert trafikkulykker med 

fotgjengere på denne strekningen mellom Tareveien og Kirkeveien, men to ulykker der 

syklende er involvert. 

 

 

Barnetråkkregistrering i Fauske, Svv februar 2015 

 

Ut fra tilgjengelig dokumentasjon vil gi en kort beskrivelse og vurdering av de 6 

kryssingspunktene som er på rv 80 mellom Tareveien og Kirkeveien. dette er en strekning 

på 1100 meter, det er fartsgrense 50 km/t, og gjennomsnittlig årsdøgntrafikk er ca 6000 

kjøretøy per døgn, herav 9% lange (tunge) kjøretøy. Rv 80 –trafikken er antatt noe lavere 

ved Tareveien, og noe høyere ved Kirkeveien. I tillegg vil trafikken på en vanlig hverdag 

være ca 10% høyere enn årsdøgngjennomsnittet. 

 

3.1 Gangfelt ved Tareveien / Skogholtveien 

Google street view viser intensivbelysning på østsida av gangfeltet. Denne burde være 

tosidig, og følgelig også belysning på vestsida. 
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Fortausavrundingen fra Tareveien slutter noe tidlig og er ført ned til "null" for tidlig. Det bør 

være tydelig fortauskant helt til gangfeltet. Krysset bør også strammes litt opp slik at 

gangfeltet ikke kommer i konflikt med vikelinjen. 

 

Google street view, tidlig fortausavslutning og gangfelt i konflikt med vikelinje. 

 

Gangfeltet kunne med fordel også vært flyttet litt sørover slik at kryssingspunktet b le på 

sørsiden av Skogholtveien, men det vil igjen gi noe større kostnader. 

 

3.2 Gangfelt nord for Møllnveien 

Google streetview viser intensivbelysning av gangfeltet, og det ser relativt ryddig og greitt 

ut. Vi antar at gangfeltskitet på høyre side nå står "rett veg", og at en har fjernet skråstag 

på gangfeltskiltene (3" rør). 

 

 

Google street view, godt tilrettelagt gangfelt. 

 

 

3.3 Kryssingspunkt ved tidligere overgang til snarveg 

Punktet er i naturlig forlengelse vestover fra Skjerstadveien, og er en del av korteste rute 

mellom nyeskolen og Erikstad. Litt lenger nord i Bodøveien er det busslommer på begge 

sider, og det vil være naturlig å vurdere en kryssing av Bodøveien mellom 

Marbakken/Sjønellikveien og Møllnveien. 

 

Sikten ved kryssingspunktet er "noenlunde", men det er tett vegetasjon på østsida som gjør 

det mindre oversiktlig. 
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Google street view, kryssingspunkt. Kryssingspunkt lenger nord og nærmere busslommer? 

 

 

3.4 Kryssingspunkt ved Møllnveien / Eriksbakkveien 

Også dette kryssingspunktet er naturlig å benytte som en del av skoleveien. I krysset er det 

dårlig sikt, men det kan ordnes med vegetasjonsrydding. Et eventuelt gangfelt kan legges 

på vestsida av krysset slik at en har kryssing til gs-veg på begge sider av Bodøveien. 

 

 

Google street view, med kryssing på vestsida vil en få litt bedre sikt og god "landing" på 

begge sider. Det bør uansett ryddes vegetasjon. 

 

 

3.5 Gangfelt ved Myrveien 

Her burde det også vært ryddet vegetasjon, og det er dårlig "landingsplass" på nordsida mot 

Myrveien. 

 

 

Google streetview, gangfelt ved Myrveien. Behov for bedre definert gangareal på nordsida, 

siktrydding og forbedret belysning. 
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3.6 Gangfelt ved Kirkeveien / Naustveien 

Et relativt ryddig punkt, men gangareal sørover Naustveien kunne vært bedre definert. På 

sørsiden er krysset også noe utflytende og kunne med fordel vært strammet noe inn. I 

forhold til normalkravene er belysningen neppe tilfredsstillende, og fortauet oppover 

Kirkeveien er noe smalt i forhold til hva en vanligvis ønsker seg. 

 

 

Google street view, gangfelt ved Kirkeveien / Naustveien. Utflytende kryssareal mot sør. 

 

 

3.7 Oppsummering, kryssingspunkt 

De to siste gangfeltene ligger ganske tett, og det er ca 1000 meter mellom det nordre 

punktet (Tareveien) og Myrveien. En kan ikke si at det vil være for mange gangfelt dersom 

en velger å tilrettelegge nye gangfelt i nærheten av der de to uregulerte kryssingspunktene 

er i dag. 

 

Det bør være en forutsetning at en etablerer intensivbelysning ved gangfelt.  

 

Siden fartsnivået er nevnt som et problem, er et ytterligere tiltak å etablere hevede gangfelt 

(trapeshump) dimensjonert for 50 km/t. Som en del av en overordnet vurdering for Fauske 

kan en også vurdere 40 km/t fartsgrense. 

 

Et ytterligere tiltak kan være å etablere midtdeler (refuge) ved fortauene. Det krever noe 

mer fysiske tiltak, men arealmessig bør det være plass til det. 

 

Med årsdøgntrafikk på 5-6000 er en også innenfor det intervallet der en kan vurdere 

signalregulerte gangfelt. En skal alltid være bevisst på slike tiltak, og spesielt dersom dette 

ikke er i bruk andre steder i Fauske fra før: En bør starte i "sentrum" og jobbe seg utover.  
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Kriterier for signalregulering av gangfelt. Svv håndbok N303. 

 

 

4. Øvrige skoleveitiltak 

Barnetråkkregistreringene gir grei oversikt over hva som oppleves som "skumle punkt". 

Opptil flere av disse bør være enkle å forbedre, for eksempel bedre tilrettelagte stier og 

bedre belysning. I tillegg bør belysningen i Kirkeveien utbedres slik at det ikke forsvinner i 

trærne: Lavere lysstolper. Kryssområdet ved Kirkeveien / Farvikveien bør også få en 

oppstramming. 
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VEDLEGG 1: Skisse av regulering 

 

VEDLEGG 2: Skisse av enkel skiltplan 
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Se kommentarer på tegning 1.2.
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Skolens hovedinngang, vestibyle, allrom og kjøkken
beholdes slik det er i dag. Dette vil være et felles
areal for skolen, barnehagen og nærmiljøet.
Innvendig fysisk aktivitet (gymlek) vil kunne være i
samlingsrommet. Samlingsrommet vil også kunne
benyttes til forestillinger, foreldremøter, 17-mai osv.

SFO og kunst/håndverk kan være i lokalet som SFO
disponerer i dag.

Det blir i tillegg et stort disponibelt rom i 1.etasjen av
den eldste delen av bygget. Hvis det skal være 2-
avdelings barnehage i bygget, bør man se på
hvordan man kan utnytte dette rommet best mulig
for skole, barnehage og/eller nærmiljø.

I denne løsningen vil man kunne ha barnehagens
uteområde mot sør. Skolens uteområde vil
hovedsakelig ligge mot nord, men også mot sør-
vest for nå elevinngangen som ligger mot sør.
Hovedinngangen til hele bygget har sin adkomst slik
den er i dag.

Kommentarer til alternativ 1:

I alternativ 1 har oppgaven vært å løse skole fra 1-4
trinn og en to-avdelings barnehage innenfor
rammene av eksisterende bygg. Alle krav i TEK10
er ikke gjennomgått og løst i detalj. Dette må derfor
kun sees på som en grovskisse til mulig løsning.
Den er ment som et innspill til valg av framtidig
løsning for Erikstad skole og barnehage.

1-4-trinn beholder sin plassering i eksisternde bygg.
Skolen er fornøyd med lokalene og de synes å være
i god stand. De foreslås derfor beholdt der de er.

Skolens administrasjon, personalrom og
lærerarbeidsplasser foreslåes flyttet til området hvor
5-7-trinn tidligere holdt til. Her utnyttes lokalene som
de er så godt det lar seg gjøre, men noe ombygging
kreves. Inngang og toaletter beholdes der de er.
Garderobe kan benyttes som en nærgarderobe for
de ansatte, men bør vurderes delt opp i kjønn. Hvis
det ikke etableres kjønnsdelt garderobe inkl dusj,
må dette etableres andre steder i bygget. Dette kan
sees i sammenheng med barnehagen.

Barnehagen er kun 2 avdelinger (småbarn og
storbarn), og bør løses på ett plan for å få god
kommunikasjon i barnehagen. Her er det imidlertid
litt trangt til å løse alle barnehagens ønsker.

Avdelingene i barnehagen har separate innganger,
garderober, wc/stellerom, oppholds- og lekerom, i
hver sin ende av bygget. Mellom avdelingene er det
et stort fellesrom med kjøkken, spiseplass og egen
sone for forming/forskning. Fra fellesrommet er det
tilgang til fellesarealer som deles med skolen.

En kjerne med toaletter og garderobe som er i
bygget i dag beholdes som nærgarderobe til
barnehagens personale. De har i tillegg plass til
yttertøy til bruk i barnehagen i avdelingenes
grovgarderober. Disse garderobene tilfredsstiller
ikke dagens krav til garderober, og de må derfor ha
tilgang til andre garderober på huset.

Personalrom (pauserom, styrekontor, arbeidsrom for
pedagoger, møte/samtalerom etc) legges mot nord,
slik at avdelingene vender ut mot barnehagens
uteområde.

P

BARNEHAGE

SKOLE

N
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Arkiv
10,5 m2

Møterom
36,7 m2

Lærerarbeidsplasser
37,3 m2

Samtale/Helsesøs.
11,9 m2

Gang m/kjøkkenkrok
25,1 m2

Utebod
4,5 m2

Utebod
4,5 m2

Utebod
4,5 m2

Grovgard.
13,4 m2Stelle/RWC

7,5 m2

WC
1,7 m2

WC
1,8 m2

Lekerom
8,0 m2

Fingarderobe
19,1 m2

Kontor SFO
9,6 m2

Garderobe
19,0 m2

Lærerarbeidsplasser
37,2 m2

Forkontor
22,5 m2

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

FELLES BARNEHAGE

VÅTROM (GROVGARD./WC/STELLEROM)

PERSONALROM BARNEHAGE

PERSONALROM BARNEHAGE/SKOLE

PERSONALROM SKOLE

DRIFTSROM/TEKNISKE ROM

ANDRE ROM/GANGAREAL

Se kommentarer på tegning 2.2.
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Oppholdsrom
34,2 m2

Oppholdsrom
35,6 m2

Fellesrom
79,5 m2

Vent. rom
35,1 m2

Lager
19,2 m2

Grovgard.
11,8 m2

Lekerom
14,8 m2

Oppholdsrom
30,6 m2

Stelle/RWC
9,4 m2

WC
1,8 m2

Lekerom
10,2 m2

WC P
2,0 m2

WC P
2,0 m2

Samtale
6,1 m2

Nærgard. personal
5,8 m2

Vognskur
13,9 m2

Grovgard.
18,0 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Vaskerom
3,5 m2

Fingarderobe
7,3 m2

Fingarderobe
7,3 m2

WC
1,8 m2

Fingard.
16,6 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Samtale
6,0 m2Soverom/lekerom

11,7 m2

Soverom/lekerom
11,7 m2

Lekerom
6,0 m2

WC
1,5 m2

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 3-6 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

BARNEHAGE AVD. 0-3 ÅR

FELLES BARNEHAGE

VÅTROM (GROVGARD./WC/STELLEROM)

PERSONALROM BARNEHAGE

PERSONALROM BARNEHAGE/SKOLE

PERSONALROM SKOLE

DRIFTSROM/TEKNISKE ROM

ANDRE ROM/GANGAREAL

Personalrom som kontorer, arbeidsrom, samtalerom
og pauserom er lagt til 1.etasje på motsatt side av
korridor fra storbarnsavdelingen.

En kjerne med toaletter og garderobe som er i
2.etasje av bygget i dag beholdes som
nærgarderobe til barnehagens personale som
holder til i disse avdelingene. De har i tillegg plass til
yttertøy til bruk i barnehagen i avdelingenes
grovgarderober. Disse garderobene tilfredsstiller
ikke dagens krav til garderober, og de må derfor ha
tilgang til andre garderober på huset.

Skolens hovedinngang, vestibyle, allrom og kjøkken
beholdes slik det er i dag. Dette vil være et felles
areal for skolen, barnehagen og nærmiljøet.
Innvendig fysisk aktivitet (gymlek) vil kunne være i
samlingsrommet. Samlingsrommet vil også kunne
benyttes til forestillinger, foreldremøter, 17-mai osv.

SFO og kunst/håndverk kan ikke være i lokalet som
SFO disponerer i dag. Det må løses med felles bruk
av skolens arealer og fellesarealene til skole,
barnehage og nærmiljø.

I denne løsningen vil man kunne ha barnehagens
uteområde mot sør. Skolens uteområde vil
hovedsakelig ligge mot nord, men også mot sør-
vest for nå elevinngangen som ligger mot sør.
Hovedinngangen til hele bygget har sin adkomst slik
den er i dag.

Kommentarer til alternativ 2:

I alternativ 2 har oppgaven vært å løse skole fra 1-4
trinn og en 4-avdelings barnehage innenfor
rammene av eksisterende bygg, hvor barnehagen
løses i de to etasjene i den eldste delen av bygget.
Alle krav i TEK10 er ikke gjennomgått og løst i
detalj. Dette må derfor kun sees på som en
grovskisse til mulig løsning. Den er ment som et
innspill til valg av framtidig løsning for Erikstad skole
og barnehage.

1-4-trinn beholder sin plassering i eksisternde bygg.
Skolen er fornøyd med lokalene og de virker i god
stand. De foreslås derfor beholdt der de er.

Skolens administrasjon, personalrom og
lærerarbeidsplasser foreslåes flyttet til området hvor
5-7-trinn tidligere holdt til. Her utnyttes lokalene som
de er så godt det lar seg gjøre, men noe ombygging
kreves. Inngang og toaletter beholdes der de er.
Garderobe kan benyttes som en nærgarderobe for
de ansatte, men bør vurderes delt opp i kjønn. Hvis
det ikke etableres kjønnsdelt garderobe inkl dusj,
må dette etableres andre steder i bygget. Dette kan
sees i sammenheng med barnehagen.

Barnehagen er 4 avdelinger (2 småbarn og 2
storbarn). Det er mulig å løse 3 avdelinger i 2.etasje
hvis alle personalrom og kontorer legges til 1.etasje.
En avdeling må derfor legges til 1.etasje.

I første etasje legges 2 småbarnsavdelinger. De
deler grovgarderobe m/wc og vaskeromsone i
stellerom, men har ellers helt separate rom. Det er
litt trangt i sonen med garderober, toaletter og
stellerom.

Det legges en storbarnsavdeling andre enden av
2.etasje. Den deler et fellesrom med kjøkken,
spiseplass og egen sone for forming/forskning med
de to småbarnsavdelingene.

Den andre storbarnsavdelingen legges til 1.etasje,
hvor den har tilgang til uteområdet og dagslys langs
en lang fasade. Denne avdelingen får eget kjøkken,
men vil også kunne nå fellesrommene i 2.etasje via
trapp og heis i vestibyle.

P

BARNEHAGE

SKOLE

N
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SFO / SERVERING (møblert sone)

INNGANG
PERSONAL

SKOLE

HOVEDINNGANG

FELLES SKOLE/BARNEHAGE/NÆRMILJØ

OBS! Ikke TEK10
på eksisterende

Kjøkken

Evt. kjønnsinndeling og dusj

K
jø

kk
en

Venteplass

Fellesareal skole/barnehage/nærmiljø
271,0 m2

Vindfang
4,9 m2

Møterom/helsesøster
10,4 m2

Rektor
11,0 m2

SFO-leder
10,2 m2

WC
1,3 m2

WC
1,2 m2

Vindfang
7,2 m2

RWC
4,2 m2

Lager
10,4 m2

Personalrom
52,2 m2

Lærerarbeidsplasser
66,3 m2

Møterom
11,9 m2

Gang
22,9 m2

Utebod
4,5 m2

Garderobe
14,4 m2

Møterom
41,4 m2

Merkantilt forkontor
19,0 m2

Lager/arkiv
8,8 m2
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Oppholdsrom
36,4 m2

Oppholdsrom
33,6 m2

Oppholdsrom
40,2 m2

Vent. rom
35,1 m2

Lager
19,2 m2

Lekerom
26,0 m2

Oppholdsrom/lekerom
48,4 m2

WC P
2,0 m2

WC P
2,0 m2

Samtale
6,1 m2

Nærgard. personal
5,8 m2

Vognskur
13,9 m2

Grovgard.
18,0 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Vaskerom
3,5 m2

Fingarderobe
7,3 m2

Fingarderobe
7,3 m2

Stelle/RWC
6,2 m2

Samtale
4,8 m2

Soverom/lekerom
11,7 m2

Soverom/lekerom
11,7 m2

Lekerom
6,0 m2

WC
1,5 m2

Soverom/lekerom
11,9 m2 Felles kjøkken

15,0 m2

Grovgard.
18,3 m2

Fingard.
8,3 m2

Fingarderobe
8,2 m2

Stelle/RWC
6,8 m2

Stelle/RWC
6,8 m2

Samtale
4,8 m2

WC
1,8 m2
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 til foreløpig orientering. 
2. Rapporten behandles i egen fagdag i begynnelsen av juni og fremlegges til kommunestyret for 

sluttbehandling 22. juni. 
 

 
Vedlegg: 
09.05.2017 Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2016 1349060 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for grunnskolen er en lovpålagt rapportering til kommunestyret som skoleeier i en 
kommune. Dette er beskrevet i opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 
 
Det følger av forarbeidene til bestemmelsene- Ot.prp. nr 55 (2008-2009) s 24- at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 
 
Statistikkene og tallmaterialet i tilstandsrapporten er hentet fra de nasjonale databasene som skole 
rapporterer til, GSI, PAS og Skoleporten. 
 
Verktøyet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og tar utgangspunkt i noen få utvalgte målepunkter 
basert på rapporterte resultater fra GSI, PAS og Skoleporten. Målepunktene som presenteres gjelder 
utvalgte kriterier fra elevundersøkelsen 7.og 10. trinn, nasjonale prøver fra 5. og 8. trinn samt eksamen 
og standpunktkarakterer 10. trinn 
 
Tabellene og resultatene gjelder tall fra 2016. Rapporten går til kommunestyret i juni 2017 etter å ha 
blitt behandlet i fagdag i begynnelsen av juni 2017. 
 
Saksopplysninger: 
Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, lærertetthet, 
mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati o.s.v. 
 
Nasjonale prøver for 5. trinn måler i hvilken grad skolen lykkes med å gi elevene grunnleggende 
ferdigheter i lesing og regning (alle fag) og engelsk. Resultatene gis med en tallverdi fra 1 til 3. Tallverdi 1 
indikerer laveste nivå og 3 indikerer høyeste nivå. 
 
Nasjonale prøver for 8. trinn måles på samme måte som 5. trinn, men resultatene gis med en tallverdi 
fra 1 til 5- Tallverdi 1 indikerer laveste nivå og 5 indikerer høyeste nivå. 



 
Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for 10. trinn måles med karakterer fra 1(lavest verdi)  til 6 
(høyest verdi). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
I 2016 ble tilstandsrapporten for første gang behandlet i en fagdag før framlegging til kommunestyret. 
Tradisjonelt har tilstandsrapporten blitt utarbeidet av skoleadministrasjonen og framlagt for Oppvekst 
og kulturutvalget. 
 
Etablering av en fagdag har gjort at enhet skole har kunnet analysere resultatene og reflektere sammen 
med naturlige samarbeidspartnere. På den måten er partene deltagende i en prosess om hva 
resultatene bør bety for skolene i Fauske. En slik gjennomgang vil gi kommunestyret som skoleeier 
større innsyn og bedre forutsetning for å debattere og prioritere hvilken retning Fauske skolene skal gå, 
og hvilke fagområder det bør settes størst fokus på. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Torsdag 4. mai, 2017 

Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2016 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)     

Organisasjonene     

Skoler     

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen     

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen     

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 
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Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Tilstandsrapporten skal behandles i fagdag 1. juni der elever, foreldre, OPKU og representanter fra skole 
og organisasjoner vil være til stede. Tilstandsrapporten som behandles i OPKU 30. mai vil dermed ikke 
være et ferdig produkt, men et utgangspunkt for refleksjon og kommentarer med de møtende parter. 
Endelig tilstandsrapport vil være klar til 8. mai og behandling i kommunestyret 22. juni. 

Antallet elever i Fauskeskolen fortsetter å synke, noe som er i tråd med tidligere prognoser. Inneværende 
år er flyktninger bosatt i Sulitjelma og som har gått på Sulitjelma skole med i tallmaterialet. 

Lærertettheten på barnetrinnet har økt sammenlignet med i fjor, mens den for ungdomstrinnet sin del 
har blitt litt lavere, noe som henger sammen med behov for flere klassedelinger. Skolene har valgt å 
prioritere de lavere klassetrinnene. Når det gjelder lærertetthet i ordinær undervisning kommer 
kommunen bedre ut enn fylke og nasjon. Som nevnt i rapporten er disse tallene heftet med usikkerhet. 

Elevundersøkelsen viser at frekvensen av mobbing har gått ned for 7. trinn sin del, noe den også gjorde i 
fjor. Tallene er ikke like gode for 10. trinn der elevene rapporterer om økning i tilfeller av mobbing. Det 
er viktig at arbeidet med forebygging, avdekking og tiltak mot mobbing videreføres. Fauske kommune er 
med i en landsomfattende satsing som heter: Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Viktige element i 
denne satsingen er forebygging og håndtering av mobbing, og vekt på viktigheten av gode relasjoner i 
skolen. I tillegg vil alle skolene fra høsten 2017 ta i bruk «mitt valg» som har forebygging av mobbing 
som sitt hovedmål. Øvrige parametere i elevundersøkelsen viser at 7. trinn skårer høyt og med en tydelig 
forbedring sammenlignet med fjoråret.10. trinn har en liten tilbakegang som er nærmere beskrevet i 
dette kapittelet. Elevgrunnlaget i Fauskeskolen er ikke større enn at variasjoner fra år til år må påregnes. 

Nasjonale prøver er i tilstandsrapporten gjeldende for 5. og 8. trinn. Fauske kommune ligger fortsatt bak 
nivået til Nordland fylke og nasjon. Kommunen har for mange elever som presterer på lave nivå og for få 
som presterer på høye nivå, noe som er gjeldende både for 5. og 8. trinn. Skolefaglig rådgiver og 
enhetsleder skole har hatt samtaler ned alle skoler om forberedelse, gjennomføring og etterarbeid 
knyttet til prøvene. Resultatene sammenlignet med fjoråret viser at elevenes grunnleggende ferdigheter i 
hovedsak er som før. Fagnettverk med fokus på grunnleggende ferdigheter er etablert for 3-4 klasse. En 
samling er gjennomført der representanter fra alle skolene var til stede, gode tips og erfaringer ble delt. 
Fortsatt er det slik at det er relativt store forskjeller mellom skolene i kommunen. Skoleadministrasjonen 
har en klar opplevelse av at skolene tar nivået på grunnleggende ferdigheter på alvor og jobber godt for 
nivåheving. Også for nasjonale prøver må en forvente at resultatene vil variere fra år til år ut fra 
elevgrunnlaget. 

Karakterene i grunnskolen viser at Fauske kommune ligger et hakk bak fylket som igjen ligger litt bak det 
nasjonale snittet. Dette viser seg særlig på eksamenskarakterene. Forskjellen mellom Fauske kommune, 
fylke og nasjon er litt mindre på standpunktkarakterer. Det er nærliggende å trekke paralleller mellom 
resultatene på nasjonale prøver og eksamenskarakterer. 

De aller fleste elevene i Fauske kommune starter på videregående utdanning etter avsluttet grunnskole. 
Prosentandelen har sunket litt fra i fjor, men denne er nokså marginal. 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 
 

 

2.1.1. Lærertetthet 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 
norskopplæring. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Tabellene for lærertetthet viser antall elever pr. lærer. Jo lavere tall desto færre elever vil lærerne ha 
ansvaret for. Lærertettheten på barnetrinnet viser at Fauske kommune har færre elever pr.lærer enn 
nasjon, fylket  og kommunegruppe 12. Lærertettheten har økt sammenlignet med tidligere år. 
Lærertettheten er størst på 1.-7. trinn, noe som skyldes at kommunen har flere skoler der elevtallet i den 
enkelte klasse er relativt lavt. Kommunen får dermed ikke hentet ut synergieffekten av å optimalisere 
klassestørrelsen i forhold til de ressurser som trengs for å drive opplæring i den enkelte klasse. Klassene 
fylles i større grad opp i 8.-10. klasse. 

Ungdomstrinnet har lavere lærertetthet enn de tre foregående år. Fauske kommune kommer litt svakere 
ut enn fylket. Kommunen har litt lavere lærertetthet enn kommunegruppe 12. 

Mål for lærertetthet er heftet med usikkerhet. Årsaken til dette er at noen kommuner fører lærerressurs 
på kommunen sentralt mens andre kommuner fører det på skolene i GSI. 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 
Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Fortsatt satsing på tidlig innsats 
Øke antall timer gitt av ansatte med godkjent utdanning. 
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Fauske kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform 

Indikator og nøkkeltall  2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

Tallet på elever 1 134 1 112 1 096 1 080 1 076 

Årsverk for undervisningspersonale 120,2 127,8 123,2 121,4 133,6 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

97,6 97,1 96,8 95,5 86,3 

Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
Skoleeiers egenvurdering 

Elevtallet som oppgis for 2016-17 inkluderer flyktninger fra mottaket i Sulitjelma, de aller fleste har nå 
flyttet fra kommunen. Samlet tall for grunnskolen i Fauske er i dag ca 1060 elever. Antallet elever i 
Fauske har blitt resusert med ca 20 for hvert år siden 2012-13. Reduksjon i elevtallet er i tråd med 
tidligere prognoser. 

Årsverk for undervisning har økt med 12 stillinger fra fjoråret. Ca 8 stillinger er knyttet opp til 
undervisning av flyktningebarn i grunnskolen og Voksenpedagogisk senter.  

Andel undervisning som blir gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning har sunket med 
nærmer 10% fra i fjor. Krav til kompetanse i fagene engelsk, matematikk og norsk gjør at lærere som før 
hadde status som godkjent utdanning kan havne i kategorien uten godkjent utdanning i enkelte fag. I 
tillegg har kommunen ansatt personale uten godkjent utdanning for å ha undervisning ved 
Voksenpedagogisk senter. 

  

2.2. Læringsmiljø 
 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 
obligatoriske: 

• Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 
• Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 
• Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 
• Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 
• Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 
elevrådsarbeid. 
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• Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre 
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever 
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre 
elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes 
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned 
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

• Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (prosent): Se eget diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav 
verdi er positivt og andel som er i prosent. 

 

 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre. 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene for 7. trinn viser en betydelig forbedring fra året før på alle parametere med unntak av 
mestring som er likt med fjoråret. Fauske kommune har bedre resultat enn fylket på 5 av 6 parametere. 
Kommunen skårer likt med fylket på området mestring. Sammenlignet med nasjon er det bare på 
området mestring kommunen har 0,1 poeng svakere resultat. Det er gledelig at kommunen har lavere 
antall elever som sier de blir mobbet av andre elever på skolen enn både fylke og nasjon, samtidig er det 
viktig at arbeidet for å redusere antall elever som blir mobbet fortsetter. 10.trinn skårer 0,1 poeng bak 
nasjon på alle parametere. Kommunen og fylket skårer likt på vurdering for læring, læringskultur og 
mestring. De øvrige parametere viser at kommunen ligger 0,1 poeng bak fylket. Sammenligning med de 
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tre foregående år viser en forbedring på læringskultur. Mestring og støtte fra lærerne har hatt en relativt 
stabil skår de siste årene. Vurdering for læring har fått den svakeste skåren siden 2012-13, noe som kan 
skyldes at fokuset på dette området er redusert etter at kommunen var ferdig med deltagelse i det 
nasjonale prosjektet. Også elevdemokrati og medvirkning har en lavere skår, særlig sammenlignet med 
fjoråret. Mobbing på skolen har økt med 0,1 poeng sammenlignet med fjoråret. 

Elevgrunnlaget i Fauske kommune er ikke større enn at det vil være naturlig at resultatene varierer noe 
fra trinn til trinn. Det er viktig å se resultatene av elevundersøkelsen opp mot annet arbeid som skolen 
gjør. 

 

2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Jobbe mot en visjon der ingen barn i Fauske skolen skal oppleve å bli mobbet. 
  

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Sammenligning med nasjon og fylke viser at kommunens 7. trinn kommer godt ut på dette området. 
Prosentsatsen indikerer at ca 5 elever i 7. trinn mobbes av medelever 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
Frekvensen av mobbing er redusert sammenlignet med fjoråret 

9,1% av elevene i 10.trinn oppgir at de mobbes av medelever 2-3 ganger i måneden eller mer, noe som 
utgjør ca 10 elever. I motsetning til 7. trinn kommer kommunene svakere ut enn fylket og nasjon. 
Frekvensen av mobbing på 10.trinn har økt sammenlignet med året før. 

For den enkelte elev utgjør mobbingen en stor fare for å utvikle dårlig psykisk og fysisk helse, noe som 
påvirker faglig og sosial utvikling. Det er svært viktig at det jobbes godt i skolene for å avdekke mobbing 
og sette i verk tiltak både ovenfor mobbeoffer og mobber.  

 

2.3. Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 14 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 - 20. mars 2017 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 
• måling 
• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

• kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene er rimelige 
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

• finne informasjon 
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Lesing: Kommunen har en stor andel elever på nivå 1. Andelen elever på nivå 1 har økt med ca 10% 
sammenlignet med fjoråret.med Nivå 3 er tilnærmet lik snittet til fylket. Kommunen har flere elever som 
presterer på nivå 3 sammenlignet med fjoråret. I år var leseprøvene digitale, noe flere skoler mener har 
hatt betydning særlig for svake lesere. Tilgang til digital lesing på skolen har ikke vært så god som den 
burde. 

Regning: Kommunen har også her mange elever på nivå 1 og ligger på samme nivå som fjoråret. 
Kommunen har tilnærmet like stor andel elever på nivå 3 som fylket. I kommunal sammenheng har vi litt 
flere elever som når nivå 3.  

Engelsk: Kommunen har omtrent samme prosentandel på nivå 1 som i lesing og regning. Kommunen har 
få elever som når nivå 3 i faget. Sammenlignet med fjoråret har kommunen flere elever på nivå 1 og 
færre på nivå 3. 

Resultatene viser at grunnleggende ferdigheter i lesing,regning og engelsk må forbedres. Det er viktig å 
heve elevene fra nivå 1 til nivå 2, noe som vil gjøre dem bedre rustet til å prestere bra i den videre 
skolegangen. 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 
Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 
• måling 
• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 

• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
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• kan vurdere om svarene de får er rimelige 
• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

• finne informasjon 
• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 

 

 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Lesing: Ca 55% av elevene oppnår nivå 3 eller bedre. Kommunen har få elever som når nivå 4 og 5. 
Sammenligning med nasjon og fylke viser at kommunen har flere elever på nivå 1 og 2 og færre på nivå 
4 og 5. Sammenlignet med fjoråret har kommunen en fortetting av elever på nivå 3. Kommunen har 
færre elever på nivå 1 og 2, samt 4 og 5. 

Regning:Ca 50 % av elevene oppnår nivå 3 eller bedre. Andel elever på nivå 1 og 2 er høy og har steget 
sammenlignet med fjoråret. Få elever når nivå 4 og 5, det er færre elever somnår disse nivåene 
sammenlignet med fjoråret. 

Engelsk: I underkant av 60% av elevene når nivå 3 eller bedre. Nivå 3 og 4 ligger nokså nært snittet til 
fylket og nasjon. Få elever når nivå 4 og 5. Resultatet er nokså likt fjoråret. Endringen er størst for elever 
på nivå 5. 
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Kommunen har generelt få elever på nivå 5 og relativt mange på nivå 1og 2. Det er viktig at så mange 
elever som mulig når nivå 3 eller bedre slik at de er bedre i stand til å fullføre ungdomsskolen på en 
faglig god måte og etter hvert forberede seg til yrkeslivet. Kommunen må jobbe aktivt for å heve nivået 
til de elevene som presterer svakest og samtidig ha fokus på å ivareta de flinkeste elevenes behov slik at 
flere når nivå 5. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
• 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre. 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 
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Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

For eksamenskatrakterer viser tabellen at Fauske kommune skårer litt svakere enn fylket som igjen 
skårer litt svakere enn nasjon. Tendensen er på mange måter lik det vi ser i de nasjonale prøvene. 
Eksamen fordeles alltid på fagene norsk, engelsk og matamatikk. Antallet elever i kommunen gjør at 
trinnvariasjoner må forventes. 

For alle gruppene er standpunktkarakterene bedre enn eksamenskarakterene. Avstanden mellom 
standpunkt- og eksamenskarakter er tilnærmet lik for kommune, fylke og nasjon. 

 

2.3.4. Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Nasjonalt nivå eller bedre 
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Offentlig eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Tabellen viser at elevene i Fauske kommune gikk ut av grunnskolen med et karaktersnitt på 4,05, en 
økning på 0,9 poeng fra fjoråret.  Kommunen ligger 0,3 poeng bak fylket og 0,6 poeng bak nasjon. 
Fauske kommune presterer 0,3 bedre enn kommunegruppe 12. 
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2.4. Gjennomføring 
Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
Øke andelen elever som starter videregående utdanning etter fullført grunnskole 

 

 

Fauske kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | 
Offentlig eierform 

Indikator og 
nøkkeltall  

2011 2012 2013 2014 2015 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Fauske 
kommune 
skoleeier 

97,0 94,6 97,7 98,4 96,7 

Kommunegrupp
e 12 

97,8 97,2 97,7 98,1 97,3 

Nordland fylke      

Nasjonalt 97,7 97,8 97,9 98,0 98,1 
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Etter høyt antall elever som gikk over til videregående skole samme år som de avsluttet grunnskolen er 
årets tall litt svakere. Reduksjonen er så liten at det ikke er bekymringsfullt. Årsakene til at noen velger 
ikke å starte på videregående skole med en gang kan være mange. Fauske kommune har 
samarbeidsavtale med videregående skole der det å sikre en god overgang fra grunnskole til 
videregående skole er sentralt.  
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Sak nr.   Dato 
037/17 Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017 

 
 
Arbeid med nasjonale prøver 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Arbeidet med nasjonale prøver tas til orientering. 

 
 

 
Nasjonale prøver gjennomføres årlig for 5, 8 og 9. års trinn. Prøvene gjennomføres i lesing, regning og 
engelsk. I lesing og regning måler prøvene elevenes grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i 
engelsk gjennomføres i 5. og 8. trinn og måler grunnleggende ferdigheter i deler av fagets 
kompetansemål. 
 
Resultatene viser at elevene i Fauske skårer under nasjonalt snitt, for 5. trinn er avstanden størst. OPKU 
har ønsket en nærmere orientering om hvordan det arbeides med nasjonale prøver i Fauske kommune. 
utvalget er opptatt av at resultatene må forbedres i fremtiden. Nasjonale prøver var oppe som sak i 
OPKU 23.februar 2017. 
 
Sammendrag:  
Resultatene på nasjonale prøver for Fauske kommune er svakere enn den politisk uttalte forventningen 
om at kommunen skal prestere på landsgjennomsnitt eller bedre. Innad i kommunen har det vært 
relativt stor forskjell mellom skolene. Skoleadministrasjonen har en klar opplevelse av at skolene både 
ønsker og jobber hardt for å forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter. 
 
Saksopplysninger: 
I forkant av skoleårets nasjonale prøver ble skolenes rektorer oppfordret av skoleadministrasjonen om å 
motivere lærere og elever slik at elevene fikk tatt ut sitt potensiale på prøvedagene. Oppfordringen gikk 
også ut på aktiv bruk av eksempeloppgaver. 
Etter at prøvene var gjennomført og resultatene presentert var enhetsleder skole og skolefaglig rådgiver 
på alle skolene for å diskutere og reflektere rundt forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av 
prøvene. 
 
Følgende tiltak er iverksatt: 

· Språkløyper, overgang barnehage – skole: Alle skoler og kommunale barnehager deltar. Fokus 
på å utvide kunnskapen om hverandre og sørge for gode overganger som ivaretar kunnskap 
om barnets faglige og sosiale ståsted og dermed avklare tilrettelegging i skolen. 

· Inkluderende barnehage- og skolemiljø: Kommunens 1-10 skoler med tilhørende barnehager 
deltar i pulje 1 i den nasjonale satsingen som er initiert av Utdanningsdirektoratet. Trygge og 
gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om 
forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og krenkende atferd inngår i satsingen. 
Relasjonskompetanse er også et sentralt tema. Fauske kommune deltar både på regionale og 



nasjonale samlinger. Vi ønsker gjennom denne deltagelsen å videreutvikle og forbedre vår 
praksis innenfor arbeidet med skolemiljø til beste for elevene. Forskning viser at skoler som 
har et godt læringsmiljø også har gode faglige resultater. 

· Mitt valg: I løpet av planleggingsdager høst 2017 skal personalet ved alle skoler deltatt på 
kurs. Programmet har forebygging av mobbing som primært mål. 

· Nasjonale «tidlig innsats» midler er tatt i bruk i 1.-4. trinn. Styrking av grunnleggende 
ferdigheter sentralt særlig opp mot barn som strever faglig. 

· PC park er under oppgradering. Tilgjengeligheten for den enkelte elev vil være større fra 
vår/høst 2017. Vi er ikke i mål med oppgraderingen og vil komme tilbake til saken i forbindelse 
med budsjettarbeidet for 2018. 

· Innkjøp av pedagogisk programvare medfører at alle skoler har tilgang på programmer som 
har vist seg effektive ikke minst i forhold til lesing. Programvarene ivaretar behov i fagene 
norsk, matematikk og engelsk. 

· Fagnettverk: Det er avholdt et fagnettverk for 3-4 klasse. Tema var grunnleggende ferdigheter 
i lesing. Erfaringsdeling og det å lære av hverandre var satt i fokus. Nytt nettverk planlegges i 
mai med fokus på regning og engelsk. Det jobbes nå med å få på plass strukturer på de ulike 
skolene som gjør det lettere å samles om fagnettverk også for andre klassetrinn. 

· Skoleadministrasjon har kommunisert klare forventninger til rektorer og skoler om 
nivåforbedring på nasjonale prøver, og at det i dette arbeidet må prioriteres å ta i bruk de 
mulighetene Utdanningsdirektoratet gir for oppfølging av prøveresultat. 

· Fauske kommune fortsetter med å videreutdanne lærere innenfor fagene norsk, matematikk 
og engelsk. 

· Arbeidet med å igangsette og utarbeide strategi/kvalitetsplan for Fauske skolene starter opp i 
juni 2017. 

 
 

Saksbehandlers vurdering: 
 
Skolene i Fauske uttrykker et ønske om å forbedre resultatene på nasjonale prøver. 
Fagnettverk har vist at engasjementet blant lærerne er stort, det samme er ønsket om å 
bidra til bedre resultater. 
Gjennomgang etter prøvene har avdekket at skolene må etablere tydeligere rutiner for 
arbeidet med grunnleggende ferdigheter, noe fagnettverk vil bidra til. Elevene må gradvis 
øves opp i en prøvesituasjonen som for de fleste elever krever konsentrasjon over lengre tid 
enn de er vant til. 
 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Skoleskyss Fauske sentrum 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes kun til den 
skolen som defineres som elevens nærskole. 

 
2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Vestmyra 

skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller 
vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig 
eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Erikstad 
skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlige farlig 
eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot Tørresvik/Valnesfjord får 
dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved Finneid 
skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-sonen 



får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
vanskelig eller farlig skolevei.  

 
 
Vedlegg: 
09.05.2017 Endrede grenser for skoleskyss - Fauske kommune (L)(156927) 1349092 

09.05.2017 Skoleskyssordning i Fauske kommune 2008 (L)(74855) 1349093 

23.05.2017 Vestmyra - Finneidkrysset 1350367 

23.05.2017 Vestmyra skole - Fauske auto 1350368 

23.05.2017 Klungset - Erikstad skole 1350365 

23.05.2017 Klungset - Vestmyra skole 1350366 
 
Sammendrag: 
Saker som omhandler gjeldende skoleskyss i Fauske kommune og sentrum av Fauske har vært behandlet 
i følgende saker tidligere og ligger som vedlegg:  
K-sak 135/08 Skoleskyssordning i Fauske kommune 2008  
K-sak 73/13 Endrede grenser for skoleskyss – Fauske kommune  
 
Med blant annet bakgrunn i endret skolestruktur fra skoleåret 2016-2017 ser rådmann at tidligere 
vedtak med hensyn til skoleskyss må vurderes på nytt.  
Ny skolestruktur har også ført til en gjennomgang av trafikksikkerheten langs skoleveien (K-sak 65/15), 
og det er gjennomført flere tiltak som skal sikre elevene på vei til og fra skolen.  
 
Saksopplysninger: 
Opplæringsloven § 7-1 slår fast at elever på 1.årstrinn har rett til skoleskyss dersom de bor mer enn to 
kilometer fra skolen. Elever fra 2.-10.årstrinn har rett til skoleskyss dersom de bor mer enn fire 
kilometer fra skolen. I tillegg kan elever med særlig farlig skolevei ha rett til gratis skyss uten hensyn til 
veilengden.  
 
I K-sak 135/08 ble det vedtatt følgende skyssgrenser for elever ved Vestmyra skole, som fortsatt er 
gjeldende:  
 
Mot Leivset/Vatnbygda: 

Elever på 2.-7.trinn som bor forbi tidligere Omars bil og som skulle til Vestmyra hadde rett på 
skoleskyss.   

Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
 
 
Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli:  

Elever på 2.-4.kl.tr.  som bor forbi Scania. 
 
Mot Lund/Øynes:  

Elever som bor forbi vei ned til badestrand. 
 
I K-sak 73/13 ble det vedtatt følgende skyssgrense for elever ved Vestmyra skole og Erikstad skole som 
fortsatt er gjeldende:  

· For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss til 
elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset grendehus. 

 



· For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. gjelde. 

 
Etter at K-sak 73/13 ble vedtatt, har det skjedd en ytterligere utbygging av gang og sykkelveien mot 
Valnesfjord. I dag er enden på gang og sykkelveien 3 km fra Erikstad skole og 4,1 km fra Vestmyra skole 
(se vedlagte kartutsnitt).  
 
Da K-sak 135/08 ble vedtatt soknet de aller fleste barn fra 2.-7. trinn bosatt bortenfor gamle Omars bil til 
Finneid skole, og ble dermed ikke berørt av vedtaket om dekt skoleskyss til Vestmyra skole. Endret 
skolestruktur har medført at vedtaket om dekt skoleskyss har blitt tatt frem av foresatte. Vedtaket har 
fortsatt vært gyldig, og Fauske kommune har dekt skoleskyss for barn fra 2.-7.trinn bosatt bortenfor 
tidligere Omars bil (I dag Fauske Auto) inneværende skoleår. Som vedlagte kartutsnitt viser er avstand til 
Fauske Auto 2,4 km fra Vestmyra skole.  
 
Vedtak 135/08 omhandlet også skoleskyss til Finneid skole. Det gjeldene vedtaket slår fast følgende 
dekking av skoleskyss:  
Finneid skole:           
Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
Mot Leivset: Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan skole har ikke skysselever, da alle elevene som sokner til skolen bor i nærområdet. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Mot Tørresvik/Valnesfjord:  
Når det gjelder utbyggingen av gang- og sykkelvei mot Tørresvik/Valnesfjord, så ansees ferdsel knyttet 
til denne som trafikksikker skolevei. Som følge av forlengelsen av gang- og sykkelveien, bør vedtaket om 
rett til skoleskyss endres.  
For elever som går på Vestmyra skole vil 4 km grensen ligge til grunn for om retten til dekt skoleskyss 
slår inn, for de som er bosatt på veien mot Tørresvik/Valnesfjord. For elever som går på Erikstad skole vil 
2 km grensen være gjeldende for elever på 1.årstrinn og enden av dagens gang og sykkelvei være 
gjeldene for elever på 2.-4.årstrinn.   
 
Mot Vatnbygda/Leivset:  
Gjeldene vedtak der skyss skal dekkes for 2.-7. trinn for elever bosatt forbi Fauske Auto og som går på 
Vestmyra skole bør endres. Avstand i dag er 2,4 km og dermed langt unna grensen som opplæringsloven 
legger til grunn på 4 km.  Det er gang og sykkelvei helt frem til krysset Finneid/Sulitjelma, der 
kommunen tidligere har satt 4 km grensen for rett til skyss. Det er i tillegg lagt til rette for at vei opp 
Bremsebakken, forbi jernbanekrysset og videre mot Vestmyra skole kan benyttes.  Det er også sikker 
krysning av E6 enten i forbindelse med rundkjøring ved Esso/Shell i form av gangfelt, og ved nytt 
trafikklys ved Exim/Nico. Fauske kommune har mottatt reaksjoner fra andre foresatte, der deres barn 
har mellom 2 og 4 km skolevei, men ikke dekkes av skoleskyss i hht tidligere vedtak. Ut fra et 
likhetsprinsipp må spørsmål om rett til dekking av skoleskyss behandles ut fra like kriterier. Dersom det 
innvilges rett til skyss der avstanden er under 2/4 km, så må det være på bakgrunn av at eleven(e) har 
særlig farlig eller vanskelig skolevei, og eventuelt elevenes alder.  
 
Det anbefales å opprettholde vedtak om skyss for elever bosatt langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma 
ovenfor 50km-sonen med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
Det samme gjelder elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
 
Mot Lund/Øynes:  



Etter at innkjøring til badestranden er passert endres fartsgrensen til 60 km. Det er heller ikke gjort tiltak 
for å forbedre trafikksikkerheten opp Lund-bakken og videre utover mot Øynes. Det anbefales derfor å 
opprettholde vedtak om dekning av skoleskyss for elever bosatt i området. Dersom det gjennomføres 
trafikksikkerhetstiltak må vedtak om skyss vurderes på nytt.   
 
Ved vurdering om rett til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes kun til den skolen som 
betegnes som elevens nærskole.  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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ENDREDE GRENSER FOR SKOLESKYSS - FAUSKE KOMMUNE 
   
 
Vedlegg: Kommunestyresak 135/08 

Kartutsnitt x 2 fra Google Maps 
 
Sammendrag: 
I kommunestyre sak 135/08 ble det vedtatt grenser for når elever tilknyttet den enkelte skole i 
Fauske kommune skulle få tilbud om skoleskyss, utfra lovgrunnlag i opplæringsloven. 
 
Som generell regel er det da vedtatt at 1. klassinger som bor mere enn 2 km. fra skolen skal få 
skoleskyss, mens 2. – 10. klassinger må bo over 4 km. fra skolen. 
 
I tillegg vil elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei ha rett til skoleskyss uten hensyn 
til avstand fra skolen. Herunder vil momenter som manglende gang- og sykkelvei, fartsgrense på 
strekningen de går, belysning og værforhold være vurderende faktorer. 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommunestyrevedtak 135/08 ga skoleskyss til elever som bodde vest for Tareveien på riksvei 80 
utfra prinsippet om at de hadde en farlig skolevei i en 70 sone. Dette for elever ved både Erikstad 
og Vestmyra skole. 
 
Høsten 2013 var arbeidet med ny gang- og sykkelvei fra Erikstad til Klungseth ferdig, og det er 
dermed en sammenhengende sykkelvei fra sentrum og helt til grendehuset på Klungseth. Elever 
må krysse riksvei 80, men da i en 50- sone med et godt opparbeidet krysningspunkt, med 
belysning. 
 
Fra enden av gangveien og til Vestmyra skole er det 3,8 km (se kartutsnitt). Fra enden av 
gangveien og til Erikstad skole er det 2,6 km (se kartutsnitt). 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Med ferdigstillelse av ny gang og sykkelvei har elever bosatt på strekningen fra Tareveien og 
vestover til gang- og sykkelveiens slutt ved Klungseth grendehus, en trygg og god skolevei, med 
belysning. Avstanden fra Erikstad skole og Vestmyra skole overstiger ikke grense på 4 km, og de 
elevene som er bosatt på denne strekningen og går på 2. – 10. trinn mister rett til skoleskyss, 
utfra et likhetsprinsipp med elever i resten av kommunen. 
 



For elever i 1. klasse gjelder fortsatt grense på 2 km. Avhengig av bostedsadresse på den gitte 
strekningen vil noen ha krav på skyss, og andre ikke. Her vil grense på 2 km. fra utgangsdør 
hjemme og til inngangsdør skole være gjeldende.  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 
For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 
til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungseth grendehus. 
 
For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 
gjelde. 

 
 
DRIF-094/13 VEDTAK-  16.10.2013 

 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 
til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset grendehus. 
 
For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 
gjelde. 

 
 
KOM-073/13 VEDTAK-  14.11.2013 

 
Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
For elever ved Erikstad og Vestmyra skole på 2. – 10. trinn endres grense for skoleskyss 
til elever bosatt vest for gang- og sykkelveiens slutt ved Klungset grendehus. 
 
For 1. klassinger ved Erikstad skole, bosatt på samme strekning, vil regelen om 2 km. 
gjelde. 

 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
Utskrift sendes:     
Enhetsleder skole til videre forføyning    
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SKOLESKYSSORDNING I FAUSKE KOMMUNE 2008  
 
Vedlegg: K-sak 124/97 Skoleskyssordning i Fauske kommune 

K-sak 161/00 Skoleskyss 
Driftsutv. 062/06 Skoleskyss i Sulitjelma 
Kart over bussbevegelse ved skolestart og skoleslutt. (2 ark) 

 
Sammendrag: I Fauske kommune er det et godt innarbeidet skysstilbud. Det forekommer 
klager på at noen busser går for tidlig etter skoleslutt, mens andre må vente litt for lenge. Skolene 
har ulike begynnertidspunkt og  sluttidpunkt nettopp for å fange opp dette. Saken bygger på 
nåværende skyssordning med justeringer der det er nødvendig. Svømmekjøringen er  justert etter 
behov ut fra de læreplanføringer og praktisk tilrettelegging. Det er en økning totalt i utgifter til 
transport. 
 
Saksopplysninger: 
Skoleskyssordningen ble sist behandlet i Kommunestyret i desember 1997. Siden den tid har det 
skjedd endringer i behov og tida er inne for en gjennomgang. I tidligere vurderinger har en 
forholdt seg til en skyssplan, elevenes behov ut fra organisering  og kostnad. I dag må en også 
følge opp de  krav til sikkerhet som stilles til befordrer og de krav som stilles til  
tilsyn ved skolene før og etter skoletid. Mange barn har for lite fysisk aktivitet. Det er derfor 
viktig  at så mange som mulig går til/fra skolen. 
 
Lovgrunnlag: Opplæringsloven §7-1 Skyss: Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå 
skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensen to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller 
vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengde. 
 
§7-3:Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke: Elevar som på grunn av 
funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden 
mellom heimen og opplæringsstaden. 
 
§7-4:Reisefølge og tilsyn: Elevane har rett til nødvendig reisefølge .Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det 
blir ventetid før undervisninga tek til og etter at undervisninga er slutt. 
 
§7-6:Skyss til barn under opplæringspliktig alder:Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter §5 – 7 
har rett til skyss når det på grunn av særlege omsyn er nødvendig for å kunne ta imot denne hjelpa. 
 
Privatskoleloven:  §3-7. Skyss m.m. Gjelder Nordlys skole. 
 
Endringer/ skoler: Fauskeeidet skole er nedlagt og elevene spredt til andre skoler, men i 
hovedsak til Erikstad. I deres tidligere lokaler holder Nordlys kristne skole til. Disse elevene 



har også krav på skoleskyss og er innlemmet i dagens ordning. Finneid skole er flyttet inn i 
nye lokaler (Finneid Nærmiljøsenter). Dette tilsier en lengre skolevei for noen elever. 
Fauske sentralskole er kun avlastningsskole under ombygging på Vestmyra.. Det arbeides med 
ny buss-stopp på Vestmyra i stedet for gammel holdeplass nedenfor Fauske sentralskole. 
 
Endringer skoletid: Skoledagens begynnelse og slutt varierer fra skole til skole ut fra 
transportsystemets koordinering. Det er økning i timetall på 1.-4.årstrinn fra 1.aug.2008, 
tilsvarende 6,67 timer i uka a 45 min. 
 
Timetallet er som følger:  
1. – 4.trinn: Varierer fra 23,67 t/u til 25. Dette betyr at en over 4 dager i uka må finne løsninger 
for disse elevene for eksempel gjennom SFO eller ekstraskyss. Fredag nyttes halv dag som 
medfører utgifter til midtskyss. 
5. -7.trinn:  27 timer fordelt på 4 hele dager og en halv. Midtskyss fredager. 
8.-10.trinn: 30 timer fordelt på 5 hele dager. 
 
Sikkerhet: Skolene skal sette skoleskyss og trafikksikkerhet på dagsorden. Det er viktig med 
grundig informasjon til elevene og elever på 2.årstrinn får refleksopplæring og demonstrasjon  
om riktig refleksbruk. I busser med sikkerhets-seler skal dette brukes. Skolene har ansvar for 
tilsyn av elever i ventetid.  
Akseptabel daglig reisetid: 1.-4. trinn: inntil 45 min., 5.-7.trinn:inntil 60 min., 8.-10.tr.  inntil 75 
min. Det er videre viktig at elevene ikke får for lang ventetid før- og etter skoletid. Det anbefales 
maks 15 min. 
 
Skyssoperatører: Skyssen kjøres i dag av Nordlandsbuss, Bodø Sight-seeing (Tidl. Homstrøm)  
og  Fauske Taxi. Det er satt i system etter oppdrag fra Nordland Fylkeskommune. 
Kjøreplanen følger skoleruta med 190 skoledager og lagt i en samordning mellom grunnskolen 
og videregående skole.  
 
Ekstra kommunal tilpasning: Dette ut fra §7.-1 der det i vedtak 1997 ble tatt hensyn til farlig 
skolevei. Det er i mellomtiden bygget gang/sykkelveier, men slår likevel ikke ut der  det er slik 
kjøring i dag. Det gjelder Valnesfjord og Sulitjelma. 
Svømmekjøring: Når Fauske svømmehall tas i bruk, får en tilbake utgifter til svømmekjøring for 
sentrumsområdet. Svømming er i hovedsak lagt til småskolen. I Valnesfjord nytter en bassenget 
ved VHSS.  Ved skade og  ved kjøring av funksjonshemmede, søker kommunen  refusjon, men 
må ut med en egenandel. 
 
Økonomi:  a) Utgiftene til skyss dekkes  for det meste av fylket, men kommunen betaler 
klippekortsats med direkte oppgjør mot skyssoperatørene. I tillegg kan kommunen selv gå inn 
med utvidet tilbud for elever ved kortere avstander når skoleveien er trafikkfarlig, værutsatt etc. 
Utgiftene til dette vil da være et rent kommunalt ansvar, vanligvis klippekortsats, i den grad det 
går skyss på strekningen. Det betales ekstra for midtskyss en dag pr. uke. 
 
b) Svømmekjøring. Svømming tilhører Kroppsøvningsfaget.  Det vises til Kunnskapsløftet(L06) 
som sier følgende: Mål etter 4. trinn: Være trygg i vann og være svømmedyktig. 
                              Mål etter 7.trinn: Utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, 
                                                           på  ryggen. 
                              Mål etter 10.trinn: svømme på magen og på ryggen og dykke. 
Det må  gis flest timer på småskoletrinnet, men svømming må gis også på 5.-10.tr. 
I Fauske kommune finnes 3 svømmebasseng. Sulitjelma, VHSS og Fauske svømmehall. 



 
Skyssutgifter:    
a) Nordlandsbuss :                   1997 :     657.780,-     og       2007:      1.124190,- 
  + Nordlys skole                                                                                      90000,- så langt i 07/08 
  + Svømmekjøring                                  118.000,-                               250000,- (anslag) 
  + Hauanbuss                                           197.600,- 
b) Holmstrøm  :                              ”        572.816,-     og         ”           912423,- inkl. svømmkj. 
c) Drosjekjøring:                                                                                       50000,-      
   Etter rabatt:                                                                    
    Sum:                                                  1.489918,-                              2.426613,-        
 
                                                           
Saksbehandlers vurdering: 
Saksbehandlingen bygger på: Bosetting i Fauske og dermed behov for skyss. Opparbeidet 
erfaring i transportmønster der samordning mellom grunnskole og videregående skole og 
skoleruta gir et utgangspunkt. Siden forrige hovedgjennomgang, har en fått økning i timetall på  
småskoletrinnet og ny læreplan, Kunnskapsløftet. Den gir føringer for svømmeopplæringen. 
I tillegg er Fauskeeidet skole nedlagt og skyssretningen er snudd mot Fauske sentrum,-Erikstad. 
Så er Nordlys skole kommet inn i lokalene på Kvitblik. Det er dessuten lagt sentrale 
bestemmelser for skolekyss for 6-åringer med grense  på 2 km. Det åpnes snart en ny 
svømmehall på Fauske.  
Transportørene har hatt en prisstigning i perioden, noe som vises klart om en sammenligner 
prisene over en 10-årsperiode. 
 
INNSTILLING : 

 
 Det legges til rette for  skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 

1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 
15.03. 

 
Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  

” Karelen” får skyss hele året. Jfr. Trafikk- 
sikkerhet. 
2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 
15.03. 
3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi 
får skyss hele året. 

Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
      langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter:   Ingen skyss 



 
Vestmyra skolesenter:  Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
       Tarevei/RV80 

Mot Leivset/Vatnbygda:  
Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars 
Bil. 
Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til 
Sulitjelma. 

    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
      badestrand. 

Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 

 
Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
      Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset RV80/Furnes.
    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
      krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter:  Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
    Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
    Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:   Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for 
    kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring.  Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.-
    7.tr.) 
    Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.-
    4.tr.) 
    Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.-
    10.tr.) 
    Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. – 
    4. tr.) 
    Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.-
    10. tr.)   
 
4).  Justering:    Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i 
    samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 



 
DRIF-073/08 VEDTAK-  21.05.2008 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING: 
Det legges til rette for skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 
1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 15.03. 
 
Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  
” Karelen” får skyss hele året. Jfr.   Trafikk-sikkerhet. 
2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 15.03. 
3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi får skyss hele året. 
Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
    langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter: Ingen skyss 
 
Vestmyra skolesenter: Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
     Tarevei/RV80 
Mot Leivset/Vatnbygda:  
Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars Bil. 
Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
    badestrand. 
    Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 
 
Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
    Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til  
    badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset   
    RV80/Furnes.      



    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
    krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter: Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
   Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
   Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
   Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:  Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for  
   kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring. Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.- 
    7.tr.) 
   Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.- 
    4.tr.) 
   Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.- 
   10.tr.) 
   Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. –  
   4. tr.) 
   Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.- 
    10. tr.)   
 
4).  Justering:  Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i   
  samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 
 
FOR-108/08 VEDTAK-  02.06.2008 

 
Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
INNSTILLING: 
Det legges til rette for skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 
      1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
      2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 
 
    Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  
      ” Karelen” får skyss hele året. Jfr.  
      Trafikk-sikkerhet. 
      2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
      ”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 



      3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi 
      får skyss hele året. 
Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
    langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter: Ingen skyss 
 
Vestmyra skolesenter: Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
     Tarevei/RV80 
Mot Leivset/Vatnbygda:  
    Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars Bil. 
    Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
    badestrand. 
    Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 
 
Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
    Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til  
    badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset   
    RV80/Furnes.      
    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
    krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter: Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
   Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
   Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
   Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:  Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for  
   kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring. Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.- 
    7.tr.) 
   Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.- 
    4.tr.) 
   Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.- 
   10.tr.) 



   Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. –  
   4. tr.) 
   Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.- 
    10. tr.)   
 
4).  Justering:  Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i   
  samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 
 
KOM-135/08 VEDTAK-  23.06.2008 

 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Det legges til rette for skoleskyss i Fauske kommune gjeldende fra 01.08.08, 
etterfølgende: 
 
1.) Alle 6-åringer som bor mer enn 2 km. fra skolen får skoleskyss. 
 
2) Fra 7 år: 
Sulitjelma Oppvekstsenter: Mot Fagerli: Avstanden er under 4 km, men over 2 km. 
      1)  1.-4.får skyss.- Jfr. Trafikksikkerhet. 
      2)   5.- 7.trinn får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 
 
    Mot Bursi: 1) Elever på 1. -4.trinn som bor utenfor  
      ” Karelen” får skyss hele året. Jfr.  
      Trafikk-sikkerhet. 
      2) Elever på 5.-7.trinn som bor utenfor  
      ”Toppen”, får skyss i perioden 15.11 – 
      15.03. 
      3) Elever på 1. – 10. trinn som bor i Bursi 
      får skyss hele året. 
Finneid Nærmiljøsenter: Mot Vatnbygda: Elever på alle trinn som bor langs  
    langs RV 830 ovenfor 50km-sonen.  
    Mot Leivset:  Elever som bor sør for Finneidbrua. 
 
Hauan Oppvekstsenter: Ingen skyss 
 
Vestmyra skolesenter: Mot Tørresvik: Elever som bor vestenfor krysset 
     Tarevei/RV80 
Mot Leivset/Vatnbygda:  
    Elever på 2.-7.trinn som bor forbi Omars Bil. 
    Elever på 8.-10.trinn kryss E6/Vei til Sulitjelma. 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei ned til  
    badestrand. 
    Mot Kvitblik/Holtan/ Tortenli: Elever på 2.-4.kl.tr.  som 
    bor forbi Scania. 
 



Erikstad Oppvekstsenter: Mot Klungset. Elever som bor forbi krysset   
    Tarevn./RV80 
    Mot Lund/Øynes: Elever som bor forbi vei til  
    badestrand. 
 
    Elever som tidligere tilhørte Fauskeeidet skole, og nå har 
    skolegang på Erikstad. 
 
Valnesfjord Oppv.senter: Mot Fauske:  Elever som bor forbi kirka. 
     Mot Fridalen: Elever som bor forbi  jernbaneundergang.. 
    Mot Bodø: Elever som bor forbi krysset   
    RV80/Furnes.      
    Mot Furnes:  Elever på småskoletrinnett som bor etter 
    krysset RV80/Furnes 
    Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Kosmo Oppv.senter: Mot Fridalen: Elever som bor ovenfor Kosmokrysset 
   Mot Valnesfjord: Elever som bor nedenfor Tokdalsbrua. 
   Mot Bringsli: Elever som bor forbi Kosmokrysset. 
   Jfr. Trafikkfarlig skolevei. 
 
Nordlys skole:  Tilpasses kommunens skyssordning og følger regler for  
   kommunal skoleskyss. 
 
 
3). Svømmekjøring. Finneid Nærmiljøsenter:   1 tur/retur pr. uke i 36 uker  (1.- 
    7.tr.) 
   Hauan Oppv.senter:           1tur/retur pr.uke  i  18 uker  (1.- 
    4.tr.) 
   Valnesfjord Oppv.senter:    1 tur/retur pr.uke i  36 uker (1.- 
   10.tr.) 
   Kosmo Oppv.senter:          1 tur/retur pr.uke i 18 uker (1. –  
   4. tr.) 
   Nordlys skole:                    1 tur/retur pr. uke i 18 uker (1.- 
    10. tr.)   
 
4).  Justering:  Fauske kommune gis mulighet til praktiske justeringer i   
  samarbeid med transportører og enhetene om nødvendig. 

 
 
Rett utskrift bekreftes 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
Utskrift sendes:     
Skolefaglig rådgiver til videre forføyning    
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Dekningsstatistikk barnevaksinasjonsprogrammet 2016 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
05.05.2017 Dekningsstatistikk vaksinasjon 2016 1348782 
 
Sammendrag: 
Sakens vedlegg gir en orientering om dekning av barnevaksinasjonsprogrammet i Fauske kommune i 
2016.  
 
 
Saksopplysninger: 
Folkehelseinstituttet offentligjør hvert år dekningsstatistikk barnevaksinasjonsprogram for alle 
kommuner. Statistikken sammenligner kommunens dekningstall med hele landet og  Nordland fylke. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Vedlegget viser at Fauske kommune har en god dekning på vaksinasjonsprogrammet. For 2-åringer 
ligger vi over lands- og fylkesgjennomsnitt på alle områder.  
 
For 9-åringer ligger vi litt under landsgjennomsnitt, men ganske likt med Nordland fylke.  
 
For 16-åringer jevnt med både fylket og hele landet, men noe under på kusma, meslinger og røde 
hunder(MMR-vaksine). Dette skyldes ikke manglende tilbud, men en del foreldre valgte denne vaksinen 
bort pga. en del negative medieoppslag om bivirkninger på begynnelsen av 2000-tallet. Vi ligger allikevel 
over det som Folkehelseinstituttet beskriver som kritisk grense. 
 
Fra 1. november 2016 ble det gitt tilbud om gratis HPV-vaksine til alle unge kvinner født i 1991 eller 
senere. Fauske Familiesenter var raskt ute, og ligger derfor over både lands- og fylkesgjennomsnitt. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Sammendrag: 
1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Fra denne 
dato skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass, samt at 
foreldrebetalingen også er begrenset av makspris. 
 
Fra 1. august 2015 ble det også innført gratis kjernetid i barnehage for 4 og 5 åringer, og barn med 
utsatt skolestart, som bor i husholdninger som har lav inntekt. Denne ordningen utvides fra 1. august 
2016 til også å omfatte 3 åringer. 
 
Saksopplysninger: 
Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som 
maksimalprisen. For 2017 er det fastsatt følgende satser: 
Makspris barnehageplass er kr 2730 pr måned, det betales kun for 11 måneder i året, totalt kr 30 030. 
Inntektsgrense i husholdningen for rett til redusert foreldrebetaling er kr 500 500 per år. Inntektsgrense 
i husholdningen for rett til gratis kjernetid for 4 og 5 åringer, samt 3 åringer fra 1. august 2016 er kr 417 
000 per år. 
 
Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. 
august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner. 
 
Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 
2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette 
gjelder fra januar 2017. 
 
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. 
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, men endringene i 
forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fauske kommune har informert 
om ordningen via kommunens hjemmeside og gjennom barnehagene. 
Målet med forskriftsendringene har vært å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i 
barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å 
senke prisen for familier med lav inntekt. 
 
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 
personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med 
gratis kjernetid. 



 
Søker skal legge frem dokumentasjon for inntekt, og kan søke underveis i året dersom det er en 
vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen eller gratis kjernetid i løpet av barnehageåret fordi husholdningens sammensetning 
endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt 
med skattemelding (selvangivelse) som dokumentasjon. 
 
Den nasjonale reguleringen legger ikke føringer på hvordan kommunen innretter ordningene med tanke 
på søkeprosess utover at det må være mulig å søke om reduksjon og gratis kjernetid underveis i 
barnehageåret. Den nasjonale reguleringen sier hva foreldre med lav inntekt har rett på, og at det skal 
gjelde uavhengig av om barnet går i en kommunal eller en ikke-kommunal barnehage. 
 
Kommunen skal også behandle søknad om moderasjon når  

· barn starter midt i året 
· familien får endret økonomisk situasjon i løpet av året eller 
· ikke har søkt innen fristen 

 
Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon og gratis 
kjernetid. 
 
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til 
reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid uavhengig av om barnet går i kommunal eller ikke-
kommunal barnehage. Fauske kommune refunderer inntektstapet til barnehagene etter regning 2 
ganger pr år. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
For barnehageåret 2016/2017, har Fauske kommune til nå behandlet søknader som omfatter 66 barn og 
56 familier (for barnehageåret 2015/2016 ble det behandlet søknader som omfattet 52 barn og 39 
familier).  
Kostnadene knyttet til de familier som har rett på og fått innvilget redusert foreldrebetaling utgjør til nå 
kr 1 148 884 på årsbasis (i 2016 ca kr 880 000). Dette er utgifter kommunen må refundere de ulike 
barnehagene, for å kompensere for inntektstapet på foreldrebetaling. 
 
Ordningen har medført økte utgifter på barnehageområdet i kommunen, og kommer i tillegg til dekking 
av søskenmoderasjon, en ordning som kommunen også må kompensere for til de ulike barnehagene. 
 
I forkant av nytt barnehageår 2017/2018 må det søkes på nytt for alle husholdninger som kommer inn 
under ordningen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Kulturstøtte - Grunntilskudd 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 402.950.- i grunntilskudd til lag og foreninger for 2017. 

Beløpene posteres på 1470.3520.3800 for idrett- og friluftsorganisasjoner og 
1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
Fordeles slik: 

 
Søker nummer: Organisasjonens navn: Anbefalt tilskudd; 
1 Valnesfjord Skolekorps 50.100.- 
2 Fauske Skolekorps 49.300.- 
3 Valnesfjord KFUK-KFUM Speidere   5.450.- 
4 Fauske Seniordans          0.- 
5 Fauskeeidet IL 11.500.- 
6 IL MALM Alpin   5.850.- 
7 Fauske karateklubb   6.050.- 
8 Dans Fauske 72.100.- 
9 Salten Karateklubb 10.900.- 
10 Fauske svømmeklubb 27.100.- 
11 Moen og Vatnbygda Grendelag          0.- 
12 Finneid IL 26.900.- 
13 Valnesfjord Skytterlag          0.- 
14 Fauske IL Ski/Langrenn 27.100.- 
15 FK Fauske/Sprint 64.500.- 
16 Valnesfjord IL 46.100.- 
TOTALT 16 402.950.- 

Søker nr. 1 og 2 er, når denne saken utredes, i innledende forhandlinger med Kulturskolen om 
mulig kjøp av dirigenttjenester. Dette vil i så fall føre til reduksjon/justering av kulturtilskudd.  

 
2. Før ubetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. 

 
Saksopplysninger: 
Kultur er folkehelse og gir økt livskvalitet. Fauske kommune ønsker å bidra til en variert 
kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger, med et særskilt 
ansvar for å støtte aktiviteten som retter seg mot barn og unge. 
 
Aktiviteten skal stimulere til økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse og bedre fysisk og  



psykisk helse i et samspill hvor mellommenneskelige kontakter knyttes. Kulturvirksomheten må  
legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og  
lagmessig innsats og prestasjonsyting.  Støtte gis årlig innenfor rammen av vedtatt budsjett.  
 
I retninglinjer for kulturstøtte står det i §9 Grunntilskudd: 
Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak – kontinuerlig drift. Det stilles krav til egeninnsats i 
form av medlemskontingent e.l.. Den må være i samsvar med omfanget av aktiviteter organisasjonen 
driver. 
 
De kor, korps, lag og foreninger som tildeles grunntilskudd må dokumentere at aktiviteten integrerer 
personer som har behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter eller har minimum 25 % aktive medlemmer 
som er under 18 år. 
 
Organisasjoner som har til hentikst å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse interesser, og 
lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer ekskluderes fra ordningen. 
 
Tilskuddets størrelse: 
 

 Under 20 medlemmer som er  
under 18 år og/eller har behov 
for spesielt tilrettelagte 
aktivteter. 

Over 20 medlemmer som er 
under 18 or og/eller har behov 
for spesielt tilrettelagte 
aktiviteter 

Grunnbeløp                                 Inntil 5.000.-                                Inntil 
10.000.- 

Beløp pr. medlem under 18 år 
og/eller funksjonshemmede 

                                            200.-                                             200.- 

 
 
Fauske kommune gir også skolekorps ekstra tilskudd pr. år på inntil kr.60.000.- og barnekor på inntil kr. 
5000.- 
 
Fauske kommune yter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke hovedlaget. 
 
Nystartede tilskuddsberettigete organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr. 2.500.-. 
Beløpene i tabellen for alle ordninger kan endres med basis i de totale bevilgninger gitt av 
Kommunstyret. 
Søknader om tilskudd skal være innsendt innen utgangen av mars måned.  
 
Krav til søknaden: 

· Separat søknad på eget søknadsskjema 
· Søknadene må ha følgende vedlegg: 

· Siste årsmelding/siste regnskap 
· Aktivitetsplan og budsjett for kommende år 
· Ajourført medlemsliste med navn på aktive betalende medlemmer somer under 18 

år og/eller har behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter. Ved personvernhensyn kan 
medlemslisten unntas offentlighet. 

 
 
Fauske kommune har totalt kr. 1.054.000.- avsatt til kulturmidler i 2017. 
Av disse er kr. 500.000.- avsatt gjennom tidligere historiske vedtak som følger: 
*Sulitjelma Samfunnshus                                                               kr.  150.000.- 



*Tilskudd/tilrettelegging for nasjonaldagen:                                        kr  .  75.000.- 
*Kulturpris/stipend (inkl. markering.kunst, annonse, prispenger)          kr.    60.000.- 
*Stiftelsen Sjønstå Gård                                                            kr.    10.000.- 
*Partnerskapsavtaler rundt drift av idrettsanlegg og friluftanlegg, 
 eksempelvis skiløyper og fotballbaner                                        kr.   155.000.- 
 
 
Det betyr at kr. 604.000.- skal tildeles i Grunnstilskudd og Festivaltilskudd 
 
I gjeldende retningslinjer for kulturstøtte er det også kommet inn et element i §5 om at alle som mottar 
tilskudd skal skrive partnerskapsavtale med Fauske kommune hvor partene avtaler et felles mål eller 
statetgier for aktivitet før mottak av tilskuddet. Partnerskapsavtalen skal inneholde mål, ansvar og 
oppgaveforderling for et spesifikt tilbud/aktivitet.  I utgangspunktet er det foreningens formål som er 
utgangspunkt for hva partnerskapet innebærer, men skjer i dialog med kommunen og kommunens ulike 
behov.  
 
Annonsering av kulturstøtte for 2017 er gjort i Saltenposten. Det har også vært redaksjonelle notiser. 
Likeså har tilskuddsordningen vært offentliggjort gjennom Fauske kommune nettside, samt både på 
kommunens og kulturkontorets Facebook-profil.   
 
I denne saken behandles kun Grunntilskudd og det foreslås å sette av kr. 402.950..-. 
Til Festivaltilskudd settes det av kr. 201.050..-. 
 
Det er innen søknadsfristen kommet inn 16 søknader om grunntilskudd. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det anbefales at kr. 402.950..- disponeres til grunntilskudd jfr. § 9 i retningslinjer for kulturstøtte 
Det anbefales at kr. 201.050.- settes av til festivalstøtte jfr. § 11 i retningslinjer for kulturstøtte. 
 
For festivaltilskudd er dette en økning  på kr. 8.466.- fra 2016. 
 
Hvis det skulle vært gitt maksimal tilskuddssum i henhold til kriterinene i§ 9 ville denne vært kr. 49.450.-  
over den avsatte summen nevnt ovenfor. Det betyr at alle organisasjonene får avkorting i forhold til 
maksimal (mulig) støtte. 
 
Det foreslås at særskilt tilskudd til skolekorpsene (særpunkt §9) settes til kr. 40.000.- (=  33 % lavere.) 
Alle organisasjonene får også avkorting på kr. 4.300.-/2.150.- på grunnbeløpet (=  43  % lavere). 
 
I denne saken tildeles kun Grunntilskudd. Det fremmes egen sak om festivalstøtte. 
 
Som denne saken viser er Fauske kommunes pott for kulturtilskudd noe under det nivå som 
retningslinjene for tildeling antyder. 
 
Alle organisasjonene i Fauske kommune mottar også indirekte støtte ved at de får gratis leie for 
aktiviteter rettet mot barn og ungdom. Mange av organisasjonene mottar også ande typer indirekte 
tilskudd årlig, f.eks. Dans Fauske med spesialtilrettelagt eksklusivt lokale gratis. Fauske IL ALPIN mottar 
indirekte støtte ved at Fauske kommune kjøper diesel til tråkkemaskin.  Salten Karakteklubb har 
eksklusivt bruk av lokale i Vestmyra barnehage til sin virksomhet gratis. Fauske IL SKI mottar gratis diesel 
til tråkkemaskin i sin private del av skiløypa i Klungsetmarka. Det samme gjør Fauskeeidet IL og Finneid 



IL ved at det kjøpes bensin til scooter for tråkking i i løyper. Utover dette er det også organisasjoner som 
mottar direkte tilskudd, f.eks. FK Fauske/Sprint egen årlig støtte på kr. 400.000.- (eks.moms) til SKS 
Arena, jfr. kommunstyrevedtak. 
 
Mange av disse indirekte tilskuddene er kommet til ved at foreningene har slitt i perioder, både med 
medlemstall og økonomi, og det bør derfor ved senere saksbehandlinger kunne legges inn at disse 
organisasjonen kan motta avkortninger grunnet disse indirekte tilskuddene. 
 
Det ble i saksframlegg 038/16 (Grunnstilskudd for 2016) nevnt at Oppvekst- og kulturutvalget  før neste 
utlysing (2017) bør presisere hvordan medlemsskap skal vurderes. På grunn av  tilsetting av ny 
Enhetsleder har dette ikke blitt fremmet som egen sak.   
 
Søknader som er innkommet innen fristen:  

Søker 
nr. 

Foreningens navn Antall medlemmer 
bosatt i Fauske 
kommune under 18 år 
og/eller 
funksjonshemmet 

Merknader Anbefalt 
tilskudd 

1 Valnesfjord Skolekorps 22 tilsvarer 85 % av 
medlemsmassen (m.m.) 

+ 40.000.- (korps) 50.100.- 

2 Fauske Skolekorps 17 tilsvarer 81 % av m.m. + 40.000.- (korps) 49.300.- 
3 Valnesfjord KFUK-KFUM 

Speidere 
13 tilsvarer 82 % av m.m.    5.450.- 

4 Fauske Seniordans 0 tilsvarer 0 % av m.m. Under kriteriet på 
medlemstall: 25 % under 
18 år 

0.- 

5 Fauskeeidet IL 29 tilsvarer 32 % av m.m.  11.500.- 
6 IL MALM Alpin 15 tilsvarer 30 % av m.m.    5.850.- 
7 Fauske karateklubb 16 tilsvarer 85 % av m.m.    6.050.- 
8 Dans Fauske 332 tilsvarer 77 % av m.m.  72.100.- 
9 Salten Karateklubb 26 tilsvarer 77 %  av m.m.  10.900.- 
10 Fauske svømmeklubb 107 tilsvarer 100% av 

m.m. 
 27.100.- 

11 Moen og Vatnbygda 
Grendelag 

21 tilsvarer 22 % av m.m. Under kriteriet på 
medlemstall: 25 % under 
18 år 

0.- 

12 Finneid IL 106 tilsvarer 61 % av m.m.  26.900.- 
13 Valnesfjord Skytterlag 6  tilsvarer 13 % av m.m. Under kriteriet på 

medlemstall: 25 % under 
18 år 

0.- 

14 Fauske IL Ski/Langrenn 107 tilsvarer 98 % av m.m.  27.100.- 
15 FK Fauske/Sprint 294 tilsvarer 71 % av m.m.  64.500.- 
16 Valnesfjord IL 202 tilsvarer 46 % av m.m.  46.100 
TOTAL 16   402.950 

 

 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Festivaltilskudd 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 151.050.- i Festivalstøtte for 2017. 
Støtten fordeles på følgende vis: 
 

Saltenbluesen Kr. 53.000.- 
Strikkefestival Kr.   5.050.- 
Fauskedagan Kr. 40.000.- 
Mons Petter-festivalen Kr. 53.000.- 

 
          Beløpet posteres kommunal konto 1470.3500.3770. 

Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale og det skal utformes egne avtaler med 
mottakerne på gjenytelser. 
 

 
Saksopplysninger: 
I retningslinjer for kulturstøtte § 11 sies det: 
Fauske kommune kan tildele tilskudd til festivaler som har sin aktivitet i Fauske kommune. For å yte 
tilskudd må festivalen ha egne tiltak rettet mot barn og unge på programmet, samt fremheve også 
lokale kulturutøvere. Det stilles samme krav til søknadene som til lag og foreninger, samt at §2-6 
overholdes. 
 
Fra 2010 har det vært eget søknadsskjema for å standardisere søknadene og gi bedre mulighet til å 
fremskaffe informasjon.  Det har innkommet 4 søknader.  
 

Søker Festivalperiode Innhold/formål Totalkostnad/omsøkt 
beløp 

Saltenbluesen 07.-09.09. Formidling av 
kunstuttrykk, 
stedsutvikling. 
Spesielle tiltak for 
b/u, kulturelt 
mangfold 

Kr. 850.000.-
/150.000.- 

Strikkefestival, Fauske 22.-29.10 Faglig utvikling og 
kulturelt mangfold 

Kr. 270.000.-/50.000.- 

Fauskedagan 10.-13.08. Formidling av 
kunstuttrykk, 
stedsutvikling. 
Spesielle tiltak for 

Kr. 152.500.-/50.000.- 



b/u, kulturelt 
mangfold, lokale 
aktører 

Mons Petter-
festivalen 

16.-18.06. Formidling av 
kunstuttrykk, 
stedsutvikling, 
arbeiderkultur, lokale 
aktører 

Kr. 911.000.-
/130.000.- 

 
Det har tidligere, i OPKU-sak 012/17, blitt bevilget kr. 50.000.- i tilskudd til festival «GATA 18». 
I denne saken fordeles derfor kr. 151.050.-. 
 
Det er totalt satt av kr. 201.050.- i festivalstøtte. Dette er en økning på kr. 8.466.- fra 2016. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Festivaler og kulturdager er et viktig ledd i identitetsskapningen av et samfunn. Disse gir ringvirkninger 
som er med på å gjøre at kulturlovens formål blir oppfylt – at alle kan ta del i opplevelse av ulike 
kunstuttrykk.  
 
Festivaler som kulturform stables ofte på beina av ildsjeler som ønsker å fylle hjemstedet sitt med et 
innhold som de selv brenner for.  Det er viktig at kommunen har virkemidler og verktøy til å komme 
disse initiativene til gode. 
 
Alle søknadene har ulik innfallsvinkel og ulike sjangre (kunstuttrykk) som hovedtema. 
 
Å gjennomføre slike festivaler er med på å gi Fauske kommune stor arrangørkompetanse og vil kunne 
bidra til at man i større grad får flere arrangementer lagt til kommunen.  
 
Festivalene har stor betydning for næringene i form av ringvirkninger. 
Likeså har festivalene betydning for Fauske kommunes omdømme. 
 
Det er derfor fint å registrere at det lokale næringsliv ser verdien av og støtter festivalene med 
betydelige virkemidler. 
 
Fauske kommune har i 2017 en liten økning av rammen for tildeling av festivalstøtte. Men fortsatt må 
det forventes noe lavere tilskudd. 
 
 
Det anbefales følgende fordeling av festivalstøtte for 2017: 
 
Saltenbluesen                    kr.  53.000.-          (tilsv.  6,2 % av totalt forventede kostnader) 
Strikkefestival                    kr.    5.050.-          (tilsv   1,9 % av totalt forventede kostnader) 
Fauskedagan                    kr.  40.000.-          (tilsv. 26,2 % av totalt forventede kostnader) 
Mons Petter-festivalen          kr.  53.000.-          (tilsv.  5,8 % av totalt forventede kostnader) 
 
(«GATA 18»                    kr. 50.000.-          tildelt, jfr. OPKU-sak 012/17.) 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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