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UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
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Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 

Politiske partier 

Gruppeledere 



 

Utskrift er foretatt den  16.12.11  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Det var ingen merknad til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Jørn Stene (FL): 

1. Oppslag i avisa ang. trafikksikkerhet var positivt. Trafikksikkerhet ved Valnesfjord 

skole - Kan man eventuelt stenge vei? 

2. Innspill til budsjett. Ordfører og formannskapet har mottatt e-post fra 

innbygger/ansatt i p/o. Det er ikke illojalitet overfor rådmannen. Viktig at vi får 

innspill. De siste årene har det vært lagt lokk på synspunkt fra ansatte. 

 Per-Gunnar K. Skotåm (R): Besøk Fauske kirke. Er dette å sees på som en innkalling? 

 

Svar på spørsmål: 

Per Gunnar K. Skotåm: Ordfører svarte. Det er frivillig å komme i kirka. 

Jørn Stene: 

Pkt. 1. Ordfører svarte. Valnesfjord skal opp i PLUT 17.01.2012. 

Pkt. 2. Ordfører svarte. Står for svaret til ansatt. Ønsker å være tydelig på roller. Vi har et 

oppegående tillitsvalgtapparat og kommentarer bør gå tjenestevei. Enhetslederne bør kjenne 

til synspunkt fra ansatte. 

 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/11559      

 Arkiv sakID.:   11/2645  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Komnunestyre 
 

Sak nr.:    039/12 KOMMUNESTYRE Dato:  13.12.2011 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-039/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/11558      

 Arkiv sakID.:   11/2644  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    040/12 KOMMUNESTYRE Dato:  13.12.2011 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 11/10008 I 11/2335 20.10.2011 Sosial- og familieavd. 

Fylkesmannen i Nordland 

ETABLERING AV 

OPPREISNINGSORDNING FOR 

TIDLIGERE 

BARNEVERNSBARN OG 

SPESIALSKOLEELEVER 

 11/11530 I 11/2636 24.11.2011 Tysfjord kommune MELDING OM VEDTAK - 

SAMISKE RETTIGHETER 

 11/11532 I 03/4648 28.11.2011 Salten Regionråd REFERAT FRA MØTE I 

REGIONRÅDET 24.-25. 

NOVEMBER 2011 I BODØ 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-040/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag: 

Fauske kommune slutter seg til uttalelsen fra Salten Regionråd i møte 24.11.2011 ang. 

valg av kampflybase. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

Fauske kommune slutter seg til uttalelsen fra Salten Regionråd i møte 24.11.2011 ang. 

valg av kampflybase. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10989      

      Arkiv sakID.:   11/2522  Saksbehandler:  Gunnar Sveen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    013/12 FORMANNSKAP Dato:  28.11.2011 

 041/12 KOMMUNESTYRE  13.12.2011 

 

 

 

ØKONOMIMELDING 3/2011 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Rådmannen signaliserte i økonomimelding 2/2011 at det ville komme en økonomimelding 3 der 

justering av investeringsbudsjettet samt eventuelle justeringer av driftsbudsjettet ville bli 

foreslått. 

 
1 For driftsbudsjettet foreslås følgende regulering: 

 

Økte skatteinntekter 3,7 mill kr Økt inntekt 

Avsetning til disposisjonsfond 3,7 mill kr Økt utgift 

Nedjustert Kvalifiseringsstønad NAV  2,0 mill kr Redusert utgift 

Oppretting feil Finneid  Skole 0,2 mill kr Redusert inntekt 

Justering mindre skjønnstilskudd  Helsetunet 2  1,0 mill kr Redusert inntekt 

Justering Vestmyra skole mindre refusjon fra Fylkeskommunen 0,8 mill kr Redusert inntekt 

Netto 0   
 

Skatteinntektene blir i henhold til siste prognose KS prognosemodell (Stolp-modellen) 3,7 mill. 

kr. høyere enn tidligere beregnet. Rådmannen foreslår at disse settes av til disposisjonsfondet. 

Forventet utbetaling av kvalifiseringsstønad fra NAV er rapportert å bli betydelig mindre enn 

beregnet. Den reduserte utgiften foreslås benyttet til å justere ned inntektsposter på henholdsvis 

Finneid skole (feilbudsjettering), Helsetunet 2 (mindre skjønnstilskudd enn beregnet til 

ressurskrevende pasient, samt nedjustert refusjon fra Fylkeskommunen vedrørende avtale 

Røvika-elever). I sistnevnte tilfelle viser det seg at utgifter til undervisning av Røvika-elevene 

blir mindre enn det som lå til grunn for avtalen med Fylkeskommunen. 

 

I økonomimelding 2/2011 informerte rådmannen om at driften av enhetene viste et overforbruk 

på 6,4 mill. kr. i forhold til periodisert budsjett. I den forbindelse ble det satt i verk en rekke 

tiltak for å hente inn merforbruket. Regnskap pr. 31. oktober viser at det fortsatt ligger an til et 

merforbruk. Hva resultatet blir ved regnskapsavslutning avhenger av effekten av de iverksatte 

tiltak resten av året. Det forutsettes uansett et meget nøkternt forbruk de to siste månedene.  

 

 

 



2 Investeringsbudsjettet 
 

Kommunal og regionaldepartementet har gitt en uttalelse om budsjettering og regnskapsføring av 

investeringer. 

Kort oppsummert legger departementet til grunn at: 

Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke års-uavhengig 

Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å 

kunne pådra kommunen investeringsutgifter. Dette innebærer blant annet at budsjetterte 

prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i 

årsbudsjettet for kommende år.  

Enten i det ordinære budsjettvedtaket eller ved en budsjettregulering. 

 

For Fauske kommune betyr dette at vi heretter vil regulere investeringsbudsjettet på vesentlige 

poster på samme måte som driftsbudsjettet. Presiseringen innebærer ingen realøkonomiske 

konsekvenser, men betyr at det årlige budsjettet i større grad gjenspeiler den forventede 

aktiviteten i budsjettåret. Eksempelvis betyr dette at beregnet forbruk 2011 til Sulitjelma skole 

reguleres inn i budsjett 2011 (bevilgningene ble vedtatt i 2009 og 2010), mens budsjett for Ny 

skole Vestmyra reguleres ned (opprinnelig budsjettert med 12 mill. i 2011).   

Forslag til regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett: 

 

Sulitjelma Barnehage: 

 
 

Erikstad Barnehage 

 
 

Vestmyra Skolesenter 

 
 

Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2 011                hittil 2011 regnskap 2011 2 011                         

Ansvar: 5420 SULITJELMA BARNEHAGE

3230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG 600 000           -               -                      -600 000       -                             

3910 BRUK AV LÅN -450 000         -               -                      -450 000       -                             

3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -150 000         -               -                      -150 000       -                             

Sum ansvar: 5420 SULITJELMA BARNEHAGE -                    -               

Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2 011                hittil 2011 regnskap 2011 2 011                         

Ansvar: 5424 ERIKSTAD BARNEHAGE

3270 KONSULENTTJENESTER 800 000           -               -800 000       -                             

3910 BRUK AV LÅN -600 000         -               -600 000       -                             

3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -200 000         -               -200 000       -                             

Sum ansvar: 5424 ERIKSTAD BARNEHAGE -                    -               

Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2 011                hittil 2011 regnskap 2011 2 011                         

Ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2

3142 TRYKKING/KOPIERING -                    -               

3200 KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR -                    423 816      

3230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG 12 000 000     70 277        750 000             11 250 000   750 000                     

3270 KONSULENTTJENESTER -                    84 612        

3429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. -                    133 365      

3728 REF. MOM. PÅLØPT I INV.REGNSKAPET -                    -               

3790 INTERNSALG/OVERFØRINGER -                    -               

3910 BRUK AV LÅN -10 000 000    -               -500 000           9 500 000     -500 000                   

3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -2 000 000      -               -150 000           1 850 000     -150 000                   

Sum ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 -                    712 070      



Sulitjelma skole 

 
Til ny skole i Sulitjelma er det tidligere år (2009 og 2010) bevilget til sammen 34 mill. kr. Som 

kjent har det oppstått forsinkelser med prosjektet slik at forventet utgift i 2011 er beregnet å 

utgjøre ca. 8 mill. kr. 

 

Boliger Rusomsorg 

 
 

 
3 Omdisponering/opprydding bundne driftsfond 

 

    Saldo Saldo Saldo Saldo 

    2010 2009 2008 2007 

25150063 STATSTILSKUDD BARNEHAGER              -350 000               -350 000               -350 000               -350 000  

25150000 KOMMUNAL KOMPETANSE              -260 000               -260 000               -260 000               -260 000  

25150025 OPPR. SULITJELMA 1999              -182 098               -182 098               -182 098               -182 098  

25150037 UTBEDRINGSTILSKUDD              -193 030               -193 030               -193 030               -193 030  

25150078 UTSTYRSSENTRAL                 -80 000                  -80 000                  -80 000                  -80 000  

25150082 SAMLIVSKURS                 -10 000                  -10 000                  -10 000                  -10 000  

25150090 BOLIGTILSKUDD ETABLERING (DNSH)                 -67 832                  -67 832                  -67 832                  -67 832  

25150091 BOLIGTILSKUDD TILPASN. (NDSH)              -209 445               -209 445               -209 445               -209 445  

25150097 Kvalifiseringsprogram 2007 (sosial)              -397 223               -397 223               -397 223               -397 223  

25150123 ASTRID REIERTSEN - HVPU                   -6 984                    -6 984                    -6 984                    -6 984  

25150061 UTLÅNSMIDLER HUSBANKEN                   -8 000                    -8 000                    -8 000                            -    

25150022 Prosjekt FRAM-TIA              -149 000               -149 000               -149 000    

  Sum           -1 913 612  

   

Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2 011                hittil 2011 regnskap 2011 2 011                         

Ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING

3142 TRYKKING/KOPIERING -                    4 605           

3195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER -                    26 152        

3200 KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR -                    490              

3230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG -                    1 971 572   

3232 NYANLEGG -                    -               8 000 000            8 000 000     8 000 000                 

3270 KONSULENTTJENESTER -                    2 233 939   

3429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. -                    349 377      

3728 REF. MOM. PÅLØPT I INV.REGNSKAPET -                    -               

3910 BRUK AV LÅN -                    -               6 400 000            -6 400 000   -6 400 000                

3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET 1 600 000            -1 600 000   -1 600 000                

Sum ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING -                    4 586 136   

Buds(end) Regnskap Forventet Regulering Regulert budsjett

2 011                hittil 2011 regnskap 2011 2 011                         

Ansvar: 6067 Boliger Rusomsorg

3195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER -                    40 782        

3230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG -                    2 226 021   

3232 NYANLEGG 5 880 000        -               3 600 000            -2 280 000   3 600 000                 

3270 KONSULENTTJENESTER -                    6 933           

3429 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. -                    558 239      

3728 REF. MOM. PÅLØPT I INV.REGNSKAPET -                    -               

3810 OVERF. FRA STATEN -1 880 000      -               

3910 BRUK AV LÅN -3 000 000      -               -2 880 000          1 825 000     -2 880 000                

3970 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -1 000 000      -               -720 000              455 000        -720 000                   

Sum ansvar: 6067 Boliger Rusomsorg -                    2 831 975   



 

Revisjonen har senest ved revisjon av årsregnskap 2010, påpekt at det må ryddes opp i gamle 

saldoer på driftsfond som har stått uten bevegelse over flere år. 

Tabellen overfor viser oversikt over disse fondene . Bundne driftsfond er i utgangspunktet 

ubenyttet del av eksterne tilskudd som har vært øremerket fra tilskudds-giver. Avsetninger 

gjelder ubenyttet del i det året tilskuddet ble gitt. Hvorfor tilskuddene ikke er benyttet i 

påfølgende år er vanskelig å si, da det har gått flere år siden avsetningene ble foretatt. 

Forespørsler til enhetene har heller ikke gitt noe forklaring. Den mest sannsynlige årsaken til at 

midlene ikke er benyttet, er at avsetningene er uteglemt og at utgiftene er dekket over ordinær 

drift påfølgende år. 

 

Med bakgrunn i ovenstående foreslår rådmannen at midlene kr. 1.913.612,- overføres til 

kommunens disposisjonsfond som frie midler.  

 

INNSTILLING : 
 

Økonomimelding 3/2011 tas til etterretning 

 

 

FOR-013/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Innstilling fra rådmannen vedtas med følgende endring: 

Avsatt sum på investeringsbudsjettet til Vestmyra skolesenter i 2011 omdisponeres til et 

eventuelt kjøp av sentralskola. 

Ordfører og rådmannen får i oppdrag å fremforhandle en pris med eierne for så å legge 

frem en sak i formannskapet som avgjør et eventuelt kjøp. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Økonomimelding 3/2011 tas til etterretning med følgende endring: 

 

Avsatt sum på investeringsbudsjettet til Vestmyra skolesenter i 2011 omdisponeres til et 

eventuelt kjøp av sentralskola. 

Ordfører og rådmannen får i oppdrag å fremforhandle en pris med eierne for så å legge 

frem en sak i formannskapet som avgjør et eventuelt kjøp. 

 

 

KOM-041/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Økonomimelding 3/2011 tas til etterretning med følgende endring: 

 

Avsatt sum på investeringsbudsjettet til Vestmyra skolesenter i 2011 omdisponeres til et 

eventuelt kjøp av sentralskola. 



Ordfører og rådmannen får i oppdrag å fremforhandle en pris med eierne for så å legge 

frem en sak i formannskapet som avgjør et eventuelt kjøp. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole    

Ordfører    

Regnskapssjef    

Rådmann    

Økonomisjef til videre forføyning    

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10199      

      Arkiv sakID.:   11/2191  Saksbehandler:  Margareth Mathisen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    042/12 KOMMUNESTYRE Dato:  13.12.2011 

 

 

 

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT GNR. 104, BNR. 620 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Hilde og Jostein Fagerheim. 

 

Saksopplysninger: 

 

Viser til søknad fra Hilde og Jostein Fagerheim, datert 6.oktober 2011. 

Det søkes om fritak for eiendomsskatt på Møllnveien 21, Fauske.  Gnr. 104, bnr. 620. 

 

Det henvises til Eiendomsskattelovens § 7b, der kommunestyret kan frita eiendommene helt eller 

delvis for eiendomsskatt når en bygning har historisk verdi. 

 

Søker har følgende begrunnelse: “ Et gammelt hus er kostbart å vedlikeholde og eie.  Å holde et 

slikt hus i god og presentabel stand, krever stor egeninnsats og en god del penger.  Samtidig 

setter reguleringsplanen klare begrensninger i vår handlefrihet med hensyn på tilbygg, materialer 

og areal.  Vi ønsker å holde huset i god stand og i rett stil.  Samtidig skal huset være egnet for 

dagens bruk og møte dagens krav til komfort.  Dette er ingen enkel balansegang.  For å ha litt 

ekstra årlige midler, søker vi derfor om fritak for eiendomsskatt.  Selv om skattebeløpet i forhold 

til driftskostnadene ikke er betydelig, er det likevel et lite bidrag og en honnør fra kommunen for 

det arbeidet som gjøres for vårt felles beste.” 

Søker mener at gjeldende status på eiendommen og reguleringsplanen gir grunnlag til fritak fra 

eiendomsskatt ihht. Eiendomsskattelovens § 7b. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Iflg. Eiendomsskattelovens § 7b, kan kommunestyret frita eiendommene helt eller delvis for 

eiendomsskatt når en bygning har historisk verdi. 

 

Kommunen kan ivareta lokale bevaringsønsker og legge opp sin egen vernepolitikk ved å 

regulere til spesialområde-bevaring.  I gjeldende reguleringsplan er denne eiendommen regulert 

til spesialområdet-bevaring og har betegnelsen B8/S1.  I bestemmelsene til denne planen står 

følgende: “ B8/S1 er avsatt til bevaringsområde for boliger av kulturhistorisk verdi.  Området 

består av bolighus, uthus og omkringliggende tomt”.  Mens fredning etter kulturminneloven 

(riksantikvaren) i første rekke brukes til å sikre kulturminner eller miljøer som er av nasjonal 

verdi, kan regulering til spesialområde – bevaring også brukes til å sikre hus/objekter i områder 

som er verdifulle i et lokalt perspektiv.  I motsetning til fredning etter kulturminneloven vil 

regulering til bevaring ikke omfatte bygningers interiør og innebærer ikke noen vedlikeholdsplikt 

ut over det som følger av plan og bygningslovens bestemmelser.  Reguleringsformålet innebærer 

i utgangspunktet et rivningsforbud og at hovedsakelig fasade skal bevares. 



 

Riksantikvar Jørn Holme mener at fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi bør 

fritas for eiendomsskatt.  Også eiendommer som kommunene selv har regulert til bevaring bør 

omfattes av et slikt fritak.   

 

I Fauske kommune har vi pr. i dag 11 eiendommer som er regulert som “bevaringsverdig”. Det 

praktiseres ulikt i alle landets kommuner og det er imidlertid opp til den enkelte kommune å 

vurdere fritak. Bygningen er ikke fredet etter lov om kulturminner og heller ikke registrert i 

SEFRAK-register (sekretariatet for registreringer av faste kulturminner i Norge).  SEFRAK-

register forvaltes av Riksantikvaren og er et register over alle bygg eldre enn 1900.  De fleste 

verneverdige eller bevaringsverdige kulturminner er ikke formelt fredet, men kan allikevel tas 

vare på fordi de oppfattes som verdifulle i et lokalt perspektiv. 

 

Ved ett fritakelsesvedtak bør det være likebehandling.  Kravet til likebehandling vil være at 

boligeiendommer som er regulert som bevaringsverdig fritas generelt, ihht.  

Eiendomsskattelovens §7b. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr. 104, bnr. 620 i Møllnveien på Fauske avslås. 

 

 

KOM-042/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Dag-Willy Nyrud (FRP) foreslo: 

Søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr. 104, bnr. 620 i Møllnveien på 

Fauske innvilges. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 26 mot 4 stemmer avgitt for FRP’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Søknad om fritak for eiendomsskatt på gnr. 104, bnr. 620 i Møllnveien på Fauske avslås. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorg til videre forføyning    
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DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad datert 30.9.2011 fra Helsetunet borettslag 

2. Søknad datert 30.9.2011 fra Strømsnes borettslag 

3. Søknad datert 30.9.2011 fra Erikstadtunet borettslag 

4. Søknad datert 30.9.2011 fra Buveien borettslag  

 

Sammendrag: 

 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med 

bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstadtunet) skal kunne 

benyttes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien. 

 

Buveien borettslag har hittil ikke vært omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke 

kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte. Det søkes nå om 

at dette borettslaget også skal kunne omfattes av ordningen.  

 

For 2010 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott: 

 

 
 
Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2010 til 2011. Prognosene for utviklingen i 2012 er 

usikre, men rådmannen legger til grunn at tilskuddet nominelt vil være stabilt i hele perioden. 

 

Husleiene i de enkelte borettslagene er slik: 

 

Borettslag Avdrag Renter Sum

Helsetunet brl 621500 312822 934322

Strømsnes brl 226000 113753 339753

Radioskogen brl 244834 123233 368067

Erikstadtunet brl 131833 89581 221414

Totalt omsorgsboliger 1224167 639389 1863556



 
 

 

 Det er nå søkt om følgende driftstilskudd for 2012: 

 

 
 

Dette vil utgjøre en økning på ca 40%. Hovedårsaken til dette er i all hovedsak økt 

vedlikeholdsbehov, samt at Buveien borettslag nå også søker om tilskott. 

 

Rådmannen finner det naturlig at boligene i Buveien også blir omfattet av denne 

tilskuddsordningen. De er ikke bygd/realisert med samme finansierings-/tilskottsordning som de 

øvrige omsorgsboligene. Som det framgår ovenfor er husleiene her vesentlig høyere enn i de 

borettslagene som er omfattet av tilskottsordningen. Vi vil også kunne få samme problemstilling 

når boligprosjektet i Torggt 16 er realisert. 

 

Utfordringen i denne saken vil være at vi for 2012 i realiteten vil øke kommunens utgifter  med 

vel 0,4 mill. kr uten at inntektene øker tilsvarende. Størrelsen på kompensasjonstilskottet ligger 

fast og har hittil vært benyttet til å subsidiere husleiene, samt å bidra til å sikre tjenestenivået i 

pleie og omsorgssektoren. Dersom søknadene nå innvilges fullt ut vil det innebære at en mindre 

andel av tilskottet blir disponibelt til å sikre tjenestenivået. 

 

Dersom kommunen holder fast ved at utgiftsnivået skal være uendret, vil det i praksis gå ut over 

vedlikeholdet av boligene. Alternativt må borettslagene finne andre måter å finansiere dette på. 

 

I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i finner rådmannen ikke rom for å øke 

overføringene til borettslagene ut over nivået i 2011.  Rådmannen foreslår derfor at tilskottet 

samlet holdes uendret på 2011-nivå og fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle 

borettslagene. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2012: 

 
Helsetunet borettslag 732675 
Strømsnes borettslag 53486 
Erikstadtunet borettslag 179477 
Buveien borettslag 80679 

 

Husleier i omsorgsboliger 2010 2011 2012

Helsetunet brl 4500 5000 5000

Strømsnes brl 4100 4600 4600

Radioskogen brl 5750 5750 5750

Erikstadtunet brl 5500 5500 5500

Buveien borettslag 7076 7076 7076

Borettslag Tildelt 2011 Søknad 2012 Endring

Helsetunet brl 724530 1033020 308490

Strømsnes brl 75790 75412 -378

Radioskogen brl 0 0 0

Erikstadtunet brl 245997 253050 7053

Buveien borettslag 0 113752 113752

Totalt omsorgsboliger 1046317 1475234 428917



  
Totalt 1046317 

 

 

 

DRIF-019/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2012: 

 

Helsetunet borettslag 732675 

Strømsnes borettslag 53486 

Erikstadtunet borettslag 179477 

Buveien borettslag 80679 

  

Totalt 1046317 
 

  

 

FOR-021/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2012: 

 

Helsetunet borettslag 732675 

Strømsnes borettslag 53486 

Erikstadtunet borettslag 179477 

Buveien borettslag 80679 

  

Totalt 1046317 
 

  

 

KOM-043/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2012: 

 

Helsetunet borettslag 732675 

Strømsnes borettslag 53486 

Erikstadtunet borettslag 179477 

Buveien borettslag 80679 

  

Totalt 1046317 
 

  



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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ØSTERKLØFT AVLØPSRENSEANLEGG 

   

 
Vedlegg: Forprosjekt datert 3. okt. 2011 av Norconsult AS 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Østerkløft avløpsrenseanlegg ble etablert i ca. 1980 i forbindelse med etableringen av 

Valnesfjord Helsesportssenter. Anlegget er i dag nedslitt og krever betydelige ressurser for drift 

og oppfølging.  

 

Enhetsleder VVA ønsker derfor å bygge nytt anlegg i samme område, se Norconsults rapport 

(vedlagt). 

 

 

Drift av dagens anlegg 

 

Valnesfjord-vassdraget er et vernet vassdrag. Driften av Valnesfjord Helsesportssenter er 

avhengig av et til enhver tid velfungerende avløpsrenseanlegg.  

 

Enhet VVA gjorde i august 2010 en HMS-risikovurdering av dagens anlegg. Følgende faktorer 

framkom: 

 

 Natronlut og aluminiums-sulfat håndteres manuelt på anlegget. Dette er risikofylt og lite 

tilrettelagt. Uttynning av lut skjer manuelt. Påfylling av aluminiums-sulfat skjer manuelt 

med mye støy fra prosessen. 

 Åpen løsning av bassenger og prosesser i bygget fremkaller gasser og aerosoler. Ved 

spyling av basseng og utstyr dannes det aerosoler som er sterkt forurensende og krever 

omfattende beskyttelsestiltak (åndedrettsvern mm). 

 På grunn av at anlegget er nedslitt er det en stressfaktor at vi til tider er på grensen til å 

oppfylle rensekravene (som i verste fall vil kunne medføre en stengning av VHSS). 

 Dagens renseanlegg krever hyppig tilsyn/ drift (4-5 timer daglig). Behovet for tilsyn går 

ut over drift av kommunens andre VA-anlegg. 



 Bygget er lite hensiktsmessig men en dårlig tak-konstruksjon. I løpet av hver vinter er det 

behov for å måke taket for snø ca. 3-5 ganger. 

 

 

 

Forprosjekt 

 

Konsulentfirmaet Norconsult AS har på oppdrag for Fauske kommune utarbeidet et forprosjekt 

med kostnadsoverslag for et nytt Østerkløft RA med følgende hovedinnhold: 

 

1. Bakgrunn 

2. Eksisterende anlegg 

3. Dimensjonerende vannmengder 

4. Renseanlegg 

5. Slamavvanning 

6. Kostnadsoverslag 

  

I kostnadsoverslaget er det ikke medtatt driftskontrollanlegg. Overslaget må derfor økes med kr. 

200000,-. 

 

Framdriftsmessig er det ønskelig å få utarbeidet detaljprosjekteringen vinteren 2011/12 slik at 

bygging av nytt anlegg kan bli gjennomført i løpet av 2012. 

 

Økonomi 

 

Bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft forventes å redusere de totale driftskostnadene 

samt frigjøre ressurser til blant annet driften av vannbehandlingsanleggene på Klungset, 

Stengvann og Valnesfjord (som settes i prøvedrift i januar 2012). 

 

Nytt renseanlegg i Østerkløft vil medføre en økning av avløpsavgiften på ca. kr. 50,- pr. 

abonnent. Fauske kommune har de senere år bygget opp et forholdsvis stort avløpsfond som i 

praksis betyr at det ikke vil være grunnlag for en økning av avløpsavgiften på kort sikt likevel. 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 

 

PLUT-016/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 



 

 

FOR-019/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 

 

KOM-044/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar å bygge nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft i Valnesfjord.  

 

Detaljprosjektering fremlegges formannskapet til endelig godkjenning. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

        
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    
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SISO VEKST AS - ANMODNING OM STØTTE TIL INVESTERING 

   

 
Vedlegg:  Brev fra Siso Vekst AS, datert 27. September 2011. 

 Formannskapssak: 

o 021/11, Siso vekst 

o 015/10, Siso Vekst AS – søknad om finansiell støtte til investeringer til 

vedproduksjon 

o 072/06, Siso Vekst AS – søknad om økonomisk støtte 

o 003/12, Siso Vekst AS – Søknad om økonomisk støtte 2011 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har mottatt henvendelse fra Siso Vekst AS hvor det anmodes om støtte til å 

gjøre nødvendige investeringer for å omstrukturere og for å forbedre bedriftens produksjons- og 

attføringstilbud, herunder bedre tilrettelagt maskinelt utstyr til produksjon og pakking av 

bjørkeved. Søknaden er datert 15. november 2011 og er også sendt til NAV Nordland og Sørfold 

kommune. Siso Vekst AS ser for seg følgende finansieringsplan: 

 

Egeninnsats Siso Vekst AS   Kr 66 718,- 
Tilskudd Fauske kommune Kr 122 383,- 
Tilskudd Sørfold kommune Kr 122 383,- 
Tilskudd NAV Nordland Kr 122 383,- 
TOTALT INVESTERINGSBEHOV Kr 433 866,- 

 
Siso Vekst AS er en tiltaksbedrift for arbeidsmarkedstiltaket VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). 

Bedriften tilbyr arbeid til personer i Fauske og Sørfold kommune som ikke kan få jobb på det 

ordinære arbeidsmarkedet. Selskapet har kontor- og produksjonslokaler på Trollbukta 

industriområde i Sørfold kommune. Fauske kommune og Sørfold kommune eier hhv 49 % og 51 

% av aksjene. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmannen mener at den mottatte søknaden er et steg i riktig retning for å øke produktivitet og 

lønnsomhet i bedriften samt forbedre tilretteleggingen for VTA brukerne.  

 

Rådmannen viser til sak 003/11 som ble behandlet i formannskapet den 31. oktober 2011 hvor 

det går fram at den økonomiske situasjonen er svært alvorlig for driftsåret 2011. Det ble i det 

skriftlige underlaget fra selskapet blant annet rettet fokus mot at bjørkeved produksjonen framsto 

som lønnsom. Denne konkrete investeringen vil medføre at produksjonen framstår som enda mer 

robust og bærekraftig over tid. 



 

Det er derimot fortsatt grunn til å påpeke viktigheten av den samarbeidsavtalen som eksisterer 

mellom bedriften og Bodø fengsel og den betydning dette samarbeidet har på dagens omfang av 

vedproduksjon, som er vel 15 000 sekker pr år.  Nedenfor er et utdrag fra rådmannens vurdering 

i sak 003/12: 

 
“Det er betydelig risiko i forbindelse med den eneste lønnsomme produksjonen, nemlig 

vedproduksjonen. For 2011 utgjør dette vel 325 000 NOK i positiv effekt på driftsresultatet. Ved-

produksjonen er tuftet på en skjør avtale med Bodø fengsel om å benytte innsatte som arbeidskraft. Denne 

arbeidskraften er svært usikker. NAV Nordland har varslet om at NAV ikke vil kunne fort-sette med å gi 

Bodø fengsel økonomisk støtte til arbeidstrening på Siso Vekst AS da bedriften er en attføringsbedrift og 

at dette vil bryte med regelverket. Dette vil kunne innebære at gratis arbeids-kraft faller bort og at det 

økonomiske resultat vil forverres som følger av dette.” 

 

Dersom dette samarbeidet skulle falle bort, uvisst av hvilken grunn, så vil grunnlaget for 

lønnsom bjørkeved produksjon være svært vanskelig å opprettholde og dermed vil også 

gjeldende investering framstå som uhensiktsmessig sett fra et økonomisk perspektiv. Produksjon 

av bjørkeved vil da bare være bli utført av VTA brukerne og følgelig vil det gi en lavere 

produksjon. På tross av dette vil investeringen fortsatt være nyttig for ansatte VTA brukere ved 

bedriften da flere vil kunne ha sitt virke i og rundt bjørkeved produksjonen. 

 

Det foreligger til dags dato enda ingen avklaring ift NAV Nordland vedrørende gyldig- heten av 

samarbeidet mellom Siso Vekst AS og Bodø fengsel, men Fauske kommune har forespurt NAV 

Nordland og forventer en relativ rask tilbakemelding på saken før nyttår. Den økonomiske 

risikoen bæres av Fauske og Sørfold kommune samt NAV Nordland med hver sin ideelle 

tredjedel ift totalsum. 

 

INNSTILLING : 
 

SISO Vekst AS innvilges kr 122 383 kroner i tilskudd fra Fauske kommune til 

omstruktu-rering av bedriftens produksjons- og attføringstilbud. 

 

1. Tilsagnet står ved lag i 6 måneder regnet fra vedtaksdato og kan utbetales på grunnlag 

av følgende forutsetninger/dokumentasjoner: 

1.1 At virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt andre relevante 

registre. 

1.2 At det investeringsprogram som ligger til grunn for dette vedtaket er fullfinansiert 

som forutsatt. 

1.3 At utgifter til investeringer dokumenteres ved revisorbekreftet prosjektregnskap, 

relevant for den investeringsplan som ligger til grunn for vedtaket. Eventuelle 

avvik vil resultere i forholdsmessige avkortninger i tilsagnsbeløpet. 

1.4 Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan skje 

etter at minimum 50 % av investeringsprogrammet er gjennomført, dog slik at 

kravet til dokumentasjon er det samme som ì foregående punkt 1.1., 1.2. og 1.3. 

første ledd. 

1.5 Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfondet og er bare gyldig dersom Sørfold 

kommune og NAV Nordland fatter likelydende vedtak ift finasieringsbeløp. 

Utbetalingene belastes næringsfondet. 

 

 

KOM-045/12 VEDTAK-  13.12.2011 



 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Siso Vekst A/S innvilges kr. 122.383 kroner i tilskudd fra Fauske kommune til 

omstrukturering av bedriftens produksjons- og attføringstilbud. Beløpet dekkes over 

formannskapets konto. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

SISO Vekst AS innvilges kr 122 383 kroner i tilskudd fra Fauske kommune til 

omstruktu-rering av bedriftens produksjons- og attføringstilbud. 

 

1. Tilsagnet står ved lag i 6 måneder regnet fra vedtaksdato og kan utbetales på grunnlag 

av følgende forutsetninger/dokumentasjoner: 

1.1 At virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt andre relevante 

registre. 

1.2 At det investeringsprogram som ligger til grunn for dette vedtaket er fullfinansiert 

som forutsatt. 

1.3 At utgifter til investeringer dokumenteres ved revisorbekreftet prosjektregnskap, 

relevant for den investeringsplan som ligger til grunn for vedtaket. Eventuelle 

avvik vil resultere i forholdsmessige avkortninger i tilsagnsbeløpet. 

1.4 Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan skje 

etter at minimum 50 % av investeringsprogrammet er gjennomført, dog slik at 

kravet til dokumentasjon er det samme som ì foregående punkt 1.1., 1.2. og 1.3. 

første ledd. 

1.5 Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfondet og er bare gyldig dersom Sørfold 

kommune og NAV Nordland fatter likelydende vedtak ift finasieringsbeløp. 

Utbetalingene belastes næringsfondet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    

Kommunalsjef til videre forføyning    
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OPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN TIL VIDEREFORMIDLING 

FOR 2012 

   

 
Vedlegg: Faktaark fra Husbanken vedr. startlån 

Pressemelding 38/2011 av 28.09.2011 vedr nye innstramminger i retningslinjene for forsvarlig 

utlånspraksis til boligformål 

Fakta om startlån for Finanstilsynet 

 

Sammendrag: 
 

Det er pr. 1 november 2011 bevilget inntil koner 15 000  000 i startlån som er den kvoten vi har 

hatt til disposisjon for 2011. Av dette utgjør 20 % forhåndsgodkjenninger. Ca. 11 % utgjør 

utbedringer/tilpasninger, ca. 6 % utgjør refinansiering og ca. 63 % utgjør kjøp av 

eneboliger/leiligheter. Det er gitt 23 avslag på startlån som hovedsakelig er begrunnet med 

manglende betjeningsevne, ikke i målgruppen for startlån og at boligen er for stor og kostbar i 

forhold til husstandens behov og økonomi. 

 

Fortsatt er det stor etterspørsel etter startlån. Vi har ca. 20 søknader som ikke er behandlet. 

 

Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Lånet kan brukes til etablering, reetablering og refinansiering. 

 

Hovedintensjonen med startlån er at det skal være et supplement til de private bankene og 

primært en toppfinansiering. Etter at finanstilsynet strammet inn retningslinjene for 

utlånspraksisen for bankene har det vært stor etterspørsel etter startlån. Det har også vært en 

betydelig økt pågang fra husstander med vanlige inntekter etter at Finanstilsynet kom med 

retningslinjer til de private bankene om å ikke gi lån på mer enn 90 % av kjøpesum. 

 

I siste pressemelding fra Finanstilsynet av 28.09.2011 vurderes det ytterligere innstramminger, 

hvor belåningsgrad er tenkt satt til 85 % av boligens markedsverdi. Grensen skal omfatte all 

belåning med pant i boligen, inkludert startlån. 

 

 

Pr. 31.10.2011 har Fauske kommune en total låneportefølje på ca. kroner 43 000 000 fordelt på  

227 lån og 34 tilskudd. Boligtilskuddene utgjør ca. kroner. 2 600 000. 

 

 

Porteføljen inneholder også tidligere etableringslån. Startlån ble innført januar 2003. Fauske 

kommune har ikke hatt noen tap på lånene siden startlån ble innført. Tapsrisikoen fordeles med 



25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet av kommunen, staten tar tapsrisikoen for de 

siste 75 prosentene. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Da de siste forslag fra Finanstilsynet om ytterligere innstramminger ennå ikke er avklart og med 

bakgrunn i økende etterspørsel etter startlån er det behov for et større opptak. Basert på 

erfaringer, få ubrukte midler igjen fra 2011, boligmarkedet i Fauske anser vi ut fra en 

totalvurdering et nytt opptak på kroner 20 000 000 som tilstrekkelig. Dersom behovet skulle tilsi 

det kan vi, i henhold til Husbanken, søke om tilleggsbevilgning. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra Den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2012 på kroner 20 000 000. 

 

 

FOR-014/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra Den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2012 på kroner 20 000 000. 

 

 

KOM-046/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre godkjenner at det søkes om nye opptak av startlånsmidler fra Den 

Norske stats Husbank til videreformidling for 2012 på kroner 20 000 000. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Boligkontoret til videre forføyning    

Regnskapssjef    
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STRATEGISK LANDBRUKSPLAN - FORSLAG TIL RULLERT PLAN FOR 

PERIODEN 2012 - 2013 

   

 
Vedlegg: 1. Strategisk landbruksplan – Forslag til rullert plan for perioden 2012 - 2013 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Den første utgaven av Strategisk landbruksplan ble utarbeidet som et prosjekt i kommunens 

Strategiske næringsplan. Det mandat kommunestyret den gang ga, var: “Med utgangspunkt i 

eksisterende datagrunnlag skal planen bygges opp etter samme mønster som kommunens 

strategiske næringsplan og hvor den overordnede målsetting og hovedstrategi skal være 

ledetråd.” 

 

Formålet med planarbeidet skulle være å: “utarbeide en plan for videreutvikling av jord- og 

skogbruksnæringene i kommunen, hvor også nye attåt-næringer/bygdeturisme og lignende tas 

med slik at eksisterende arbeidsplasser sikres og nye skapes” (Strategisk næringsplan 1994). 

 

I følge den eksisterende landbruksplanen skal rullering foregå hvert andre år og slik at forslag til 

rullert plan legges fram til behandling i kommunestyret i desember. 

 

Det avgjørende arbeid for valg av nye tiltak og endelig utforming av planen har foregått i 

planens styringsgruppe. Styringsgruppa har hatt 2 møter i tilknytning til rulleringsarbeidet, det 

siste møtet med mulighet for utvidet deltakelse fra faglagene. 

 

De erfaringer som vi har gjort siden kommunestyret godkjente planens første utgave i 1995, har 

fått oss til å la også dette rullerte planforslaget være vesentlig mindre ambisiøst med hensyn til 

antall tiltak og kostnadsnivå på tiltakene. Mye tyder på at vi tidligere overvurderte kapasiteten 

hos næringsutøverne og kommunens ansatte innenfor landbruksområdet. Vi var nok også for 

optimistiske med hensyn til hvor mye finansieringsmidler det var mulig å få tilgang til.  

 

Tiltak i eksisterende plan: 

Av de 6 tiltakene i eksisterende landbruksplan er 2 gjennomført (tiltak 2 og tiltak 4). Sluttrapport 

for disse er imidlertid foreløpig ikke lagt frem for kommunestyret til godkjenning. Av de øvrige 

4 tiltakene har det blitt arbeidet en del med det ene (tiltak 3), mens det ikke har vært arbeidet noe 

av betydning med de øvrige 3 tiltak (tiltak 1, tiltak 5 og tiltak 6). Tiltak 1, tiltak 4 og tiltak 5 har 

styringsgruppa ment er såpass viktige og realistiske at de er blitt foreslått fortsatt tatt med i det  

rullerte planforslaget. 



 

 Tiltak 1 

Reinslakteriet i Holtan – Forprosjekt for etablering av lede-/samlegjerde, bro samt 

forings-/fjøsplass for slaktedyr. Ansvar: Anfinn Pavall. 

 Tiltak 2 

Informasjon og veiledning om økologisk jordbruksproduksjon. Ansvar: Enhetsleder Plan 

og utvikling. 

 Tiltak 3 

Beitegransking av elgbeiter i kommunens utmark. Ansvar: Viltansvarlig i kommunen 

 Tiltak 4 

Hovedplan for skogsveier i kommunen. Ansvar: Skogbrukssjefen 

 Tiltak 5 

Kartlegging av kultur- og miljøverdier i jordbruket. Ansvar: Enhetsleder Plan og 

utvikling 

 Kartlegging av muligheter og ringvirkninger ved å få VG1 naturbruk til Fauske. Ansvar: 

Fauske og Sørfold Bondelag 

 

 

Foreslåtte tiltak i rullert plan: 

Styringsgruppa foreslår følgende 6 tiltak i rullert Strategisk landbruksplan for 2012 – 2013. 

 

1. Reinslakteriet i Holtan – Forprosjekt for etablering av lede-/samlegjerde, bro samt 

forings-/fjøsplass for slaktedyr. Ansvar: Anfinn Pavall 

2. Forprosjekt for kurs- og utviklingsprogram for sauenæringen, “Sauehold med 

framtid”. Ansvar: Sørfold og Fauske Sauealslag 

3. Beitegransking av elgbeiter i kommunens utmark. Ansvar: Viltansvarlig i 

kommunen 

4. Økt tynningshogst i skogreisingsfeltene. Ansvar: Skogbrukssjefen 

5. Kartlegging av kultur- og miljøverdier i jordbruket. Ansvar: Enhetsleder Plan og 

utvikling 

6. Effektivisere jakten på rovdyr på privat grunn i Fauske kommune. Ansvar: 

Sørfold og Fauske Sauealslag 

 

Tiltakene i det foreslåtte rullerte planforslaget medfører et samlet finansieringsbehov på  

kr 197.000 for årene 2012 og 2013 til gjennomføring av tiltak. Av dette er kr 157.000 foreslått 

fra næringsfondet. I tillegg  kommer kostnad ved rullering av planen, kostnadsberegnet til kr. 

5000 og foreslått finansiert over næringsfondet. Ubrukte bevilgninger fra næringsfondet pr. dags 

dato knyttet til det foreslåtte rullerte planforslaget utgjør kr 70.000. Netto finansierngsbehov fra 

næringsfondet vil slik sett være kr 92.000. 

 

I tilknytning til rulleringen av Strategisk landbruksplan, har både tiltaksdelen samt den 

beskrivende del, strategidelen og statistikk blitt rullert hvert andre år. For å redusere 

arbeidsmengden ved rulleringsprosessen er det i det rullerte planforslaget under 5. Rullering av 

planen tatt inn en endring som vil medføre at kun tiltaksdelen blir revidert hvert andre år og at 

strategidelen og beskrivende del og statistikk blir revidert hvert fjerde år. 

 

 

 

 

 



 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det legges frem et forslag til ny Strategisk landbruksplan som inneholder tiltak som vil kunne 

være av betydning for landbruksnæringen og som er realistisk å kunne få gjennomført innenfor 

de oppsatte rammer for tidsbruk og økonomi. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2012 – 2013 godkjennes. 

 

Det bevilges kr. 92.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2012 – 2013. 

Av dette skal kr 87.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2013. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 70.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2012 – 2013. 

 

 

FOR-015/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2012 – 2013 godkjennes. 

 

Det bevilges kr. 92.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2012 – 2013. 

Av dette skal kr 87.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2013. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 70.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2012 – 2013. 

 

 

KOM-047/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det fremlagte forslag til rullert Strategisk landbruksplan for 2012 – 2013 godkjennes. 

 

Det bevilges kr. 92.000 fra næringsfondet til Strategisk landbruksplan for 2012 – 2013. 

Av dette skal kr 87.000 gå til gjennomføring av tiltak og kr 5.000 til gjennomføring av 

rulleringsprosessen i 2013. 

 

De ubrukte tidligere bevilgninger på kr 70.000 fra næringsfondet videreføres for bruk i 

Strategisk landbruksplan for perioden 2012 – 2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Skogbrukssjef til videre forføyning    
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DELEGERINGSREGLEMENTET - ENDRING KNYTTET OPP MOT 

SAMHANDLINGSREFORMEN 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I forbindelse med gjennomgang av delegering i kommunen bør rådmannen delegeres myndighet 

som deretter delegeres til HMTS. Denne delegeringen er knyttet opp mot 

Samhandlingsreformen.  

  

 

INNSTILLING : 
 

Delegeringsreglementet endres følgende: 

 

1. Rådmannen delegeres myndighet i saker innen miljørettet helsevern etter lov av 

24.06.2011 nr. 29 (folkehelseloven). 

 

2. Rådmannen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS: 

 Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11 nr.29 om 

folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern, delegeres i 

medhold av § 9, 1.ledd fra Rådmann til Helse og miljøtilsyn Salten IKS. 

 Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til 

tilsynsplan og basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for 

kommunen. 

 Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i 

saksbehandlingen. 

 Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 

og forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. 

 Delegasjon gjelder fra 01.01.12. 

 

 

KOM-048/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Delegeringsreglementet endres følgende: 



 

1. Rådmannen delegeres myndighet i saker innen miljørettet helsevern etter lov av 

24.06.2011 nr. 29 (folkehelseloven). 

 

2. Rådmannen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS: 

 Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11 nr.29 om 

folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern, delegeres i 

medhold av § 9, 1.ledd fra Rådmann til Helse og miljøtilsyn Salten IKS. 

 Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til 

tilsynsplan og basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for 

kommunen. 

 Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i 

saksbehandlingen. 

 Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 

og forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. 

 Delegasjon gjelder fra 01.01.12. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Omstillingsleder til videre forføyning    

Personalsjef    

Rådmann    
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VALG AV OVERFORMYNDER FOR PERIODEN 2012 - 2015 

   

 
Vedlegg: Informasjonsbrev om vergemålsreformen 

K-sak 33/08 

K-sak 103/09 

 

Sammendrag: 
 

Etter vergemålslovens § 20 skal hvert overformynderi ha to overformyndere. Disse velges hvert 

annet år for en periode på 4 år. 

 

Rolf Pettersen ble i K-sak 33/08 valgt som overformynder med kontrollfunksjon for perioden 

2008 – 2011.  

Henry Tvedt ble i K-sak 103/09 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2010 – 

2013. Han er altså ikke på valg nå. 

 

Som varamedlemmer for perioden 2010 – 2011 ble følgende valgt: 

1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 

2. Harald M. Olsen, Moselyngvn. 8, 8209 Fauske 

 

I informasjonsbrevet varsler departementet at den nye loven ikke vil tre i kraft fra 01.01.2012, og 

at kommunene må derfor forberede seg på å ha ansvaret for overformynderiene også etter 

31.12.2011. I følge Fylkesmannen forventer de ikke overtakelse før 30.06.2013. 

 

For å holde kontinuiteten fram til ny ordning, vil det være en fordel om nåværende 

overformynder forsetter arbeidet. Rolf Pettersen har sagt seg villig til å fortsette til ny ordning 

trer i kraft. 

 

Det bes om at kommunestyret velger overformynder med kontrollfunksjon for perioden 2011 og 

frem til ny ordning trer i kraft og varamedlemmer for perioden 2012 – 2013. 

 

 

INNSTILLING : 
 

1. Som overformynder for perioden 2012 og fram til ny ordning trer i kraft velges: 

 ………………………. 

 

2. Som varamedlemmer for perioden 2012 – 2013 velges: 



1. ……………………… 

2. ……………………… 

 

 

FOR-022/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Ronny Borge (H) foreslo: 

1. Som overformynder for perioden 2012 og fram til ny ordning trer i kraft velges: 

 Rolf Pettersen 

 

2. Som varamedlemmer for perioden 2012 – 2013 velges: 

1. Marita Hammernes 

2. Harald Olsen 

 

H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Som overformynder for perioden 2012 og fram til ny ordning trer i kraft velges: 

 Rolf Pettersen, Leivset, 8211 Fauske 

 

2. Som varamedlemmer for perioden 2012 – 2013 velges: 

1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 

2. Harald Olsen, Moselyngvn. 8, 8209 Fauske 

 

 

KOM-049/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Som overformynder for perioden 2012 og fram til ny ordning trer i kraft velges: 

 Rolf Pettersen, Leivset, 8211 Fauske 

 

2. Som varamedlemmer for perioden 2012 – 2013 velges: 

1. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 

2. Harald Olsen, Moselyngvn. 8, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Marita Hammernes Nystad 8215 VALNESFJORD 

Harald Martin Olsen Moselyngvn. 8 8209 FAUSKE 

Rolf Pettersen Leivset 8211 FAUSKE 

Henry Martin Tvedt Hauanvn. 9 8209 FAUSKE 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I SALTEN 

KONTROLLUTVALGSSERVICE FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: Vedtekter for Salten kontrollutvalgsservice 

Kontrollutvalget  

 

Sammendrag: 
 

Etter § 7.1 i vedtekter for Salten kontrollutvalgsservice skal hver kommune velge en representant 

med personlig varamedlem til styret. Disse skal velges blant kontrollutvalgets medlemmer. 

 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av representant med vararepresentant til styret i Salten 

kontrollutvalgsservice for perioden 2011 – 2015. 

 

 

KOM-050/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet omforent forslag: 

Som representant til styret i Salten kontrollutvalgsservice for perioden 2011 – 2015 

velges: 

 Nils Christian Steinbakk 

 

Som vararepresentant til styret i Salten kontrollutvalgsservice for perioden 2011 – 2015 

velges: 

 S. Wenche Setså 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som representant til styret i Salten kontrollutvalgsservice for perioden 2011 – 2015 

velges: 

 Nils Christian Steinbakk, Postboks 451, 8201 Fauske 

 

Som vararepresentant til styret i Salten kontrollutvalgsservice for perioden 2011 – 2015 

velges: 

 S. Wenche Setså, Sykehusvn. 8, 8200 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 



formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Salten kontrollutvalgsservice Postboks 54 8138 INNDYR 

Svanhild Wenche Setså Sykehusvn. 8 8200 FAUSKE 

Nils-Christian Steinbakk Postboks 451 8201 FAUSKE 
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VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL ELDRERÅD FOR PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: Brev fra Valnesfjord pensjonistforening mottatt 16.11.11 

K-sak 20/12 – Valg av eldreråd for perioden 2011 - 2015 

 

Sammendrag: 
 

Etter kommunelovens § 14 nr. 1 er det bare de som har stemmerett i kommunen som kan velges 

til faste utvalg. 

 

Valnesfjord pensjonistforening foreslo et varamedlem som var bosatt i Bodø kommune. 

 

De er blitt gjort oppmerksom på dette og har foreslått Erna Strømhaug Kosmo som nytt 

varamedlem i stedet for Solbjørg Olaisen. 

 

INNSTILLING : 
 

Som nytt varamedlem fra Valnesfjord pensjonistforening til eldrerådet for perioden 2011 

– 2015 velges: 

 ………………………….. 

 

 

KOM-051/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Som nytt varamedlem fra Valnesfjord pensjonistforening til eldrerådet for perioden 2011 

– 2015 velges: 

 Erna Strømhaug Kosmo 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt varamedlem fra Valnesfjord pensjonistforening til eldrerådet for perioden 2011 

– 2015 velges: 

 Erna Strømhaug Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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STIFTELSEN FAUSKE ELDRESENTER - VALG AV STYREMEDLEM OG 

VARAMEDLEM FOR PERIODEN 2012 - 2016 

   

 
Vedlegg: K-sak 104/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av styremedlem og varamedlem til stiftelsen Fauske 

Eldresenter. Styremedlem tjenestegjør i 4 år. 

 

Indre Salten Boligbyggelag ber kommunestyret vurdere kontinuitet i vervene. 

 

INNSTILLING : 
 

Som styremedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2012 – 2016 velges: 

 …………………………………. 

 

Som varamedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2012 – 2016 velges: 

 ………………………………… 

 

 

KOM-052/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Som styremedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Finn Utheim 

 

Som varamedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Karin Rugås 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som styremedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Finn Utheim, Geitbergvn. 11, 8200 Fauske 

 

Som varamedlem til stiftelsen Fauske Eldresenter for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Karin Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

A/L Indre Salten 

Boligbyggelag 

Postboks 194 8201 FAUSKE 

Karin I. Rugås Finneidgt. 16 8210 FAUSKE 

Finn Utheim Geitbergvn. 11 8200 FAUSKE 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/11476      

      Arkiv sakID.:   11/2627  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    053/12 KOMMUNESTYRE Dato:  13.12.2011 

 

 

 

VALG AV STYREMEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STRØMSNES, RADIOSKOGEN 

OG HELSETUNET BORETTSLAG FOR PERIODEN 2012 - 2016 

   

 
Vedlegg: K-sak 105/08 

 

Sammendrag: 
 

Det bes om at kommunestyret foretar valg av styremedlem og varamedlem til A/L Strømsnes 

Borettslag, A/L Radioskogen Borettslag og Helsetunet Borettslag for perioden 2012 – 2016. 

 

Indre Salten Boligbyggelag ber kommunestyret vurdere kontinuitet i vervene. 

 

INNSTILLING : 
 

1. Som styremedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 …………………………………… 

 

2. Som varamedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 …………………………………… 

 

3. Som styremedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 …………………………………… 

 

4. Som varamedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 …………………………………… 

 

5. Som styremedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 …………………………………… 

 

6. Som varamedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 …………………………………… 

 

 

KOM-053/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Som styremedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Odd Wollbakk,  

 



2. Som varamedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Thomas Schulzki 

 

3. Som styremedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Henry Olsen 

 

4. Som varamedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Trine Nordvik Løkås 

 

5. Som styremedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Lisbeth Kvæl 

 

6. Som varamedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Jens-Erik Kosmo 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Som styremedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Odd Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 

 

2. Som varamedlem til A/L Strømsnes Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Thomas Schulzki, Furnes, 8215 Valnesfjord 

 

3. Som styremedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Henry Olsen, Tortneli, 8218 Fauske 

 

4. Som varamedlem til A/L Radioskogen Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Trine Nordvik Løkås, Løkås, 8215 Valnesfjord 

 

5. Som styremedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19b, 8230 Sulitjelma 

 

6. Som varamedlem til A/L Helsetunet Borettslag for perioden 2012 – 2016 velges: 

 Jens-Erik Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

A/L Indre Salten 

Boligbyggelag 

Postboks 194 8201 FAUSKE 



Jens-Erik Kosmo Kosmo 8215 VALNESFJORD 

Lisbeth Kvæl Emil Knudsens vei 19B 8230 SULITJELMA 

Trine Nordvik Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Henry O. Olsen Tortenli 8218 FAUSKE 

Thomas Schulzki Furnes 8215 VALNESFJORD 

Odd Even Wollbakk Haubakken 6 8209 FAUSKE 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/11479      

      Arkiv sakID.:   11/2050  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    054/12 KOMMUNESTYRE Dato:  13.12.2011 

 

 

 

VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR 

PERIODEN 2011 - 2015 

   

 
Vedlegg: Brev til diverse organisasjoner datert 16.11.2011 

Brev fra Landsforeningen for Trafikkskadde datert 20.11.2011 

E-post fra Diabetesforbundet Indre Salten datert 21.11.2011 

Brev fra Fauske og Sørfold revmatikerforening datert 30.11.2011 

E-post fra Vigdis Bergli datert 06.12.2011 

E-post fra NFU Indre Salten datert 07.12.2011 

Melding pr. telefon 09.12.2011 fra Indre Salten Astma- og allergiforening 

K-sak 32/08 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommunale rå for funksjonshemmede består i dag av 8 representanter med følgende 

fordeling: 

 5 representanter oppnevnt fra brukerorganisasjonene 

 2 representanter overnevnt politisk 

 1 representant fra administrasjonen 

 

I utgangspunktet skulle brukerorganisasjonene har 3 representanter og 3 representanter oppnevnt 

av politisk/administrasjonen. I 2000 ble rådet utvidet til 6 brukerrepresentanter. 

 

Til denne perioden har vi mottatt forslag fra 5 brukerorganisasjoner. 

 

Rådmannen foreslår at kommunestyret foretar valg etter forslag fra brukerorganisasjonene.  

 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret endrer navnet på utvalget fra “Kommunalt råd for funksjonshemmede i 

Fauske “ til “Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske”. 

 

Fra brukerorganisasjonene oppnevnes følgende personer til kommunalt råd for likestilling 

av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015: 

 Veronika I. Ormåsen, LTN, Salten lokallag 

 Bjørn Evensen, Diabetesforbundet Indre Salten 

 Greta Kristoffersen, Fauske og Sørfold revmatikerforening 

Vara: Bjørg Borge 

 Jostein Stige, NFU 



 Sissel Amundsen, Indre Salten Astma- og allergiforening 

Vara: Inger Ånderbakk 

 

Kommunestyret velges følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015: 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

Vararepresenanter: 

1. ………………….... 

2. …………………… 

 

Rådmannen utpeker en representant fra administrasjonen. 

 

 

KOM-054/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Kommunestyret velges følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015: 

1. Janne Hatlebrekke 

2. Marit Stemland 

Vararepresenanter: 

1. Svein Roger Bådsvik 

2. Vigdis Kristensen 

 

Innstillingen med det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret endrer navnet på utvalget fra “Kommunalt råd for funksjonshemmede i 

Fauske “ til “Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske”. 

 

Fra brukerorganisasjonene oppnevnes følgende personer til kommunalt råd for likestilling 

av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015: 

 Veronika I. Ormåsen, LTN, Salten lokallag 

 Bjørn Evensen, Diabetesforbundet Indre Salten 

 Greta Kristoffersen, Fauske og Sørfold revmatikerforening 

Vara: Bjørg Borge 

 Jostein Stige, NFU 

 Sissel Amundsen, Indre Salten Astma- og allergiforening 

Vara: Inger Ånderbakk 

 

Kommunestyret velges følgende personer til kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015: 

1. Janne Hatlebrekke, Reivollvn. 3, 8206 Fauske 

2. Marit Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

Vararepresenanter: 

1. Svein Roger Bådsvik, Bådsvik, 8211 Fauske 

2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske 

 

Rådmannen utpeker en representant fra administrasjonen. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Bjørg Borge Gryttingveien 15B 8209 FAUSKE 

Bjørn Evensen Terneveien 18 8207 FAUSKE 

Svein Roger Bådsvik Bådsvik 8211 FAUSKE 

Greta Kristoffersen Lyngveien 20 8209 FAUSKE 

Janne B. Hatlebrekke Reitvollvn. 3 8206 FAUSKE 

Inger Ånderbakk Poppelveien 16 8209 FAUSKE 

Siv Johansen Postboks 226 8201 FAUSKE 

Jostein Stige Sjåheiveien 33 8209 FAUSKE 

Vigdis Bodil Kristensen Nedre Hauanvei 3B 8209 FAUSKE 

Rådmannen    

Sissel Amundsen Asalveien 8 8209 FAUSKE 

Marit Stemland Stemland 8215 VALNESFJORD 

Veronika I. Ormåsen Kjerrveien 6 8200 FAUSKE 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/11480      

      Arkiv sakID.:   11/2532  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    055/12 KOMMUNESTYRE Dato:  13.12.2011 

 

 

 

OPPNEVNING AV NYTT STYRE FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF 2012-2014 - 

FORSLAG PÅ KANDIDATER MED BAKGRUNN SOM FOLKEVALGT 

   

 
Vedlegg: Brev fra Helse Nord datert 15.11.2011 

K-sak 96/06 

 

Sammendrag: 
 

Det skal oppnevnes nytt styre for Nordlandssykehuset HF for perioden 2012 – 2014. 

Helse Nord ber om forslag til kandidater blant nåværende eller tidligere folkevalgte. 

Det er anledning å foreslå tre – fire kandidater. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune foreslår følgende kandidater med bakgrunn som folkevalgt til styret for 

Nordlandssykehuset HF: 

 …………………………….. 

 

 

KOM-055/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Fauske kommune foreslår følgende kandidater med bakgrunn som folkevalgt til styret for 

Nordlandssykehuset HF: 

 Per Gunnar Kung Skotåm 

 Siren Åsbakk 

 Anne Grethe Lund 

 Kenneth Svendsen 

 Harald Jøstensen  

 Arne B. Vaag 

 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune foreslår følgende kandidater med bakgrunn som folkevalgt til styret for 

Nordlandssykehuset HF: 

 Per Gunnar Kung Skotåm, Simonsborgbakken 12, 8230 Sulitjelma 

 Siren Åsbakk, Svartvassvn. 12C, 8206 Fauske 

 Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske 



 Kenneth Svendsen, Tortenli, 8218 Fauske 

 Harald Jøstensen , Furuvn. 5, 8209 Fauske 

 Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ 

Harald Johan Jøstensen Furuvn. 5 8209 FAUSKE 

Anne Grethe Lund Bratthaugen 12 8210 FAUSKE 

Per-Gunnar Kung Skotåm Simonsborgbakken 12 8230 SULITJELMA 

Kenneth Svendsen Tortenli 8218 FAUSKE 

Arne B. Vaag Poppelvn. 23 8209 FAUSKE 

Siren Åsbakk Svartvassvn. 12C 8206 FAUSKE 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/11536      

      Arkiv sakID.:   11/2637  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    056/12 KOMMUNESTYRE Dato:  13.12.2011 

 

 

 

INTERKOMMUNAL EIERSKAPSSTRATEGI - EVENTUELT UTNEVNING TIL 

STYRINGSGRUPPEN 

   

 
Vedlegg: Brev fra Iris Salten IKS datert 30.11.2011 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til brev fra Iris Salten IKS datert 30.11.2011. 

 

Representantskapet i Iris Salten vedtok enstemmig i sak 15/11 Interkommunal eierskapsstrategi – 

presisering av mandat: 

 

Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar følgende presisering av det opprinnelige 

mandatet for eierstrategier for interkommunalt samarbeid i Salten. 

 

Prosjektet skal: 

 

a) Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten. 

b) Kartlegge og vurdere hvordan de ulike samarbeidene er finansiert. 

c) Vurdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god 

struktur for det vi eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må sees i forhold 

til det vi ønsker oppnå med det interkommunale samarbeidet. 

d) Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både 

eksisterende oppgaver og kommende nye oppgaver. 

e) Etablere forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan kommunene 

skal følge opp sitt eierskap i de interkommunale IKS-ene (jfr. tidligere vedtak i 

representantskapet). 

f) En foreløpig rapport med forslag legges fremfor kommunestyrene for innspill før 

sluttrapport med forslag forelegges kommunestyrene og representantskapet for 

endelig vedtak. 

 

Iris Salten ber om at kommunestyrene i alle kommunene i Salten utnevner én politisk 

representant til styringsgruppen for prosjektet. 

 

INNSTILLING : 
 

Som politisk representant til styringsgruppen for prosjektet “Interkommunal 

eierskapsstrategi” velges: 

 ……………………………………… 



 

Rådmannen utpeker administrativt medlem til arbeidsgruppe for prosjektet 

“Interkommunal eierskapsstrategi. 

 

 

KOM-056/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

Som politisk representant til styringsgruppen for prosjektet “Interkommunal 

eierskapsstrategi” velges: 

 Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 

 

Innstillingen med det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som politisk representant til styringsgruppen for prosjektet “Interkommunal 

eierskapsstrategi” velges: 

 Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke 

 

Rådmannen utpeker administrativt medlem til arbeidsgruppe for prosjektet 

“Interkommunal eierskapsstrategi. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

IRIS Salten IKS Postboks 6094 8031 BODØ 

Rådmannen    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10740      

      Arkiv sakID.:   11/2465  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommuenstyre 
 

Sak nr.:    021/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:  22.11.2011 

 020/12 DRIFTSUTVALG  23.11.2011 

 024/12 FORMANNSKAP  28.11.2011 

 057/12 KOMMUNESTYRE  13.12.2011 

 

 

 

 

MØTEPLAN 2012 FOR PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG, DRIFTSUTVALG, 

FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE  

   

 
Vedlegg: Møteplan 1. og 2. halvår 2012 

Planleggingskalender for utvalgsmøter 2012 

 

Sammendrag: 
 

Vedlagt følger forslag til møteplan 2012, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 

kjenner til. 

 

INNSTILLING : 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

PLUT-021/12 VEDTAK-  22.11.2011 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Eventuelle ekstra møter i PLUT legges andre dager enn tirsdag. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

Forslag om et ekstra møte i PLUT 13. juni. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 

godkjennes som vist i vedlegg med følgende tillegg: 

 Et ekstra møte i PLUT 13. juni. 

 Eventuelle ekstra møter i PLUT legges andre dager enn tirsdag. 

 



 

DRIF-020/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

FOR-024/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 

 

KOM-057/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, driftsutvalg og plan- og utviklingsvalg 2012 

godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10600      

      Arkiv sakID.:   11/2441  Saksbehandler:  Stig Løvseth  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    021/12 DRIFTSUTVALG Dato:  23.11.2011 

 027/12 FORMANNSKAP  28.11.2011 

 058/12 KOMMUNESTYRE  13.12.2011 

 

 

 

BETALINGSSATSER KULTURTJENESTER 2012 

   

 
Vedlegg: Ingen  

 

Sammendrag: 
 

Betalingssatsene for utleie av kommunale kulturbygg og kommunale kulturaktiviteter skal 

justeres hvert år.  Dette gjelder både utleie av bygg og anlegg og kontingent i kulturskolen. 

Satser er foreslått økt med 3,25 %, som er retningsgivende i statsbudsjettet for kostnadsvekst i 

2012. 

 

Saksopplysninger: 

 

Utleie kommunale bygg og anlegg: 

 

Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg (ikke idrettsanlegg), utover skolebygg: 

 Teletunet kultur- og aktivitetssenter 

 Fauske kino 

 

Fauske kommune har over en lang tidsperiode hatt retningsgivende prinsipper for utleie av 

kommunale bygg: 

 Kommunens frivillige og ikke-kommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha 

gratis lokaler i kommunens bygg og anlegg til sine faste aktiviteter/undervisning. 

 Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i 

”Voksenopplæringsloven” skal gis fritak for leie til faste ukentlige aktiviteter. 

Kommunen legger Kunnskapsdepartementets forskrift om ”Rett til bruk av 

undervisningslokaler” (10. mai 1994) til grunn, og er retningsgivende for kommunens 

praksis i henhold til §21 i Voksenopplæringsloven. 

 Det skal være samsvar i pris for sammenlignbare forhold. 

 Kommunens egne arrangementer fritas for leie i egne bygg og anlegg 

 Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie. 

 

Disse prinsipper foreslås som retningsgivende for 2012 også. 

 

Tidligere år har det vært spesifikke utleiesatser som er forskjellig fra midtuke, og helg. 

Dette er noe som har hengt igjen fra tidligere år, når det var egen vaktmestertjeneste ved de 

enkelte bygg.  Dette er nå falt vekk. Det foreslås derfor en fast pris, som er et snitt av de ulike 



priser som har vært tidligere, og den generelle økningen er på 3,25 %, og basert på de 

retningsgivende tall fra statsbudsjettet for kostnadsvekst i 2012. 

Det foreslås imidlertid en økt pris for foreninger/lag/arrangører som kommer utenom Fauske 

kommune.  

 

Kontingent kulturskole 

Elevkontingenten i Kulturskolen er i 2011 på kr 2315,- pr år.  Denne er lik for både voksne og 

barn. 

På grunn av ulik lengde på de enkelte semester er prisene for de enkelte semester ulik. 

Det tilstås moderasjoner på 50% søskenmoderasjon (søsken må ha samme registrerte adresse), 

og 25% moderasjon på øvrige aktiviter, hvis eleven deltar på flere kulturskoleaktiviteter. 

Ved fravær av lærer utover 2 leksjoner pr semester gis det forholdsmessig reduksjon i 

kontingenten. 

Kontingenten foreslås økt med 3,25 %.  

Kulturskolen selger også tjenester til lag og foreninger, skoler og barnehager.  Det er et eget 

prisregime på dette salget. 

 

INNSTILLING : 
 

1. Utleiesatser for Fauske kino settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Leietakere fra kommunen Kr 1990,- pr døgn 2055,- 

Leietakere utenom kommunen  Kr 5845,- pr døgn 6035,- 

 

 

2. Kulturskolekontingent settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Ordinær kulturskolekontingent 

høst 

Kr 1040,- 1075,- 

Ordinær kulturskolekontingent 

vår 

Kr 1275,- 1315,- 

Salg av tjenester til 

skoler/barnehager 

Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr 

time 

Salg av tjenester til 

organisasjoner - voksne 

Kr 318,- pr klokketime + evt 

kveld-/helge-/høytidstillegg 

328,- pr klokketime + 

evt kveld-/helge-

/høytidstillegg 

Salg av tjenester til 

organisasjoner – barn/unge 

Kr 195,- pr klokketime + evt 

kvelds-/helge-/høytidstillegg 

200,- pr klokketime + 

evt kvelds-/helge-

/høytidstillegg 

Læremidler i forbindelse med 

kulturskoleundervisning 

Materiell-avgift pr semester kr 

75,- for elever på billedkunst 

Materiell-avgift pr 

semester kr 78,- for 

elever på billedkunst 

Læremidler i forbindelse med 

kulturskolleundervisning 

Lærebøker/noter holdes selv 

for elever på musikk 

Lærebøker/noter holdes 

selv for elever på 

musikk 

 

3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå 

fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres. 

 

 

DRIF-021/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 



Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Utleiesatser for Fauske kino settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Leietakere fra kommunen Kr 1990,- pr døgn 2055,- 

Leietakere utenom kommunen  Kr 5845,- pr døgn 6035,- 

 

 

2. Kulturskolekontingent settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Ordinær kulturskolekontingent 

høst 

Kr 1040,- 1075,- 

Ordinær kulturskolekontingent 

vår 

Kr 1275,- 1315,- 

Salg av tjenester til 

skoler/barnehager 

Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr 

time 

Salg av tjenester til 

organisasjoner - voksne 

Kr 318,- pr klokketime + evt 

kveld-/helge-/høytidstillegg 

328,- pr klokketime + 

evt kveld-/helge-

/høytidstillegg 

Salg av tjenester til 

organisasjoner – barn/unge 

Kr 195,- pr klokketime + evt 

kvelds-/helge-/høytidstillegg 

200,- pr klokketime + 

evt kvelds-/helge-

/høytidstillegg 

Læremidler i forbindelse med 

kulturskoleundervisning 

Materiell-avgift pr semester kr 

75,- for elever på billedkunst 

Materiell-avgift pr 

semester kr 78,- for 

elever på billedkunst 

Læremidler i forbindelse med 

kulturskolleundervisning 

Lærebøker/noter holdes selv 

for elever på musikk 

Lærebøker/noter holdes 

selv for elever på 

musikk 

 

3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå 

fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres. 

 

 

FOR-027/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Utleiesatser for Fauske kino settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Leietakere fra kommunen Kr 1990,- pr døgn 2055,- 

Leietakere utenom kommunen  Kr 5845,- pr døgn 6035,- 

 

 

2. Kulturskolekontingent settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Ordinær kulturskolekontingent 

høst 

Kr 1040,- 1075,- 

Ordinær kulturskolekontingent 

vår 

Kr 1275,- 1315,- 



Salg av tjenester til 

skoler/barnehager 

Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr 

time 

Salg av tjenester til 

organisasjoner - voksne 

Kr 318,- pr klokketime + evt 

kveld-/helge-/høytidstillegg 

328,- pr klokketime + 

evt kveld-/helge-

/høytidstillegg 

Salg av tjenester til 

organisasjoner – barn/unge 

Kr 195,- pr klokketime + evt 

kvelds-/helge-/høytidstillegg 

200,- pr klokketime + 

evt kvelds-/helge-

/høytidstillegg 

Læremidler i forbindelse med 

kulturskoleundervisning 

Materiell-avgift pr semester kr 

75,- for elever på billedkunst 

Materiell-avgift pr 

semester kr 78,- for 

elever på billedkunst 

Læremidler i forbindelse med 

kulturskolleundervisning 

Lærebøker/noter holdes selv 

for elever på musikk 

Lærebøker/noter holdes 

selv for elever på 

musikk 

 

3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå 

fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres. 

 

 

KOM-058/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Utleiesatser for Fauske kino settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Leietakere fra kommunen Kr 1990,- pr døgn 2055,- 

Leietakere utenom kommunen  Kr 5845,- pr døgn 6035,- 

 

 

2. Kulturskolekontingent settes til: 
Beskrivelse  Pris 2011 Foreslått pris 2012 

Ordinær kulturskolekontingent 

høst 

Kr 1040,- 1075,- 

Ordinær kulturskolekontingent 

vår 

Kr 1275,- 1315,- 

Salg av tjenester til 

skoler/barnehager 

Faktisk lønnsutgift pr time Faktisk lønnsutgift pr 

time 

Salg av tjenester til 

organisasjoner - voksne 

Kr 318,- pr klokketime + evt 

kveld-/helge-/høytidstillegg 

328,- pr klokketime + 

evt kveld-/helge-

/høytidstillegg 

Salg av tjenester til 

organisasjoner – barn/unge 

Kr 195,- pr klokketime + evt 

kvelds-/helge-/høytidstillegg 

200,- pr klokketime + 

evt kvelds-/helge-

/høytidstillegg 

Læremidler i forbindelse med 

kulturskoleundervisning 

Materiell-avgift pr semester kr 

75,- for elever på billedkunst 

Materiell-avgift pr 

semester kr 78,- for 

elever på billedkunst 

Læremidler i forbindelse med Lærebøker/noter holdes selv Lærebøker/noter holdes 



kulturskolleundervisning for elever på musikk selv for elever på 

musikk 

 

3. Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå 

fram av de enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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BETALINGSSATSER KOMMUNALE ANLEGG IDRETT - 2012 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Alle leiesatser er regulert etter anmodning fra Økonomisjef med 3,25 %, med unntak av 

Fauskebadet og Sulitjelma Bad. 

Setter «runde» priser, samtidig som prisjustering foretas annethvert år. Klippekort, årskort og 

halvårskort justeres priser kun på halvårs- og klippekort for 2012. Dette for at lønnsomheten ved 

kjøp av helårskort skal være synlig – pr tiden er halvårskort halve prisen på helårs –  

 

Voksenopplæringslovens § 21 gir fritak for leie av undervisningslokaler for lokale arrangører 

som er godkjent etter denne loven. Rådmannen kommer tilbake med egen sak i 2012. 

 

INNSTILLING : 
 

 

Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: 

 

Betalingssatser utleie, billetter, kontingenter. 

 Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis 

lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. 

 Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler. 

 Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg. 

 

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I 

helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen. 
 

Fauske Idrettshall 

 
2011 2012 

Hele hallen – ikke kommersielle arr.  pr. time  390 402 

                                                            pr. døgn 2800 2890 

Voksne , samt brukere fra andre kommuner 

                                                          hel hall pr. time 

                                                         1/3 hall pr. time 

                                                         2/3 hall pr. time 

 

200 

90 

160 

 

207 

93 

165 



Videregående skole – undervisning    1/3 hall pr. time 

Avtale med videregående regulerer leien for skoleåret   

basert på konsumprisindekesen  året før . D.v.s at leien 

blir regulert til skolestart 11/12basert på 

konsumprisindeksen året før. 

185 191 

Grunnskole i Fauske kommune          pr. skoleår 292000 301490 

Kommersielle arrangement avtales med 

administrasjonen i Park/idrett i hvert enkelt tilfelle. 

Minstepris kr. 4.700. I tillegg  beregnes strøm for 

arrangement som er strømkrevende.                                           

Pr.døgn 

4850 

 

 

 

5010 

 

Skolebygningene 2011 2012 

Gymsal  80 83 

 

 

Vestmyra barnehage 2011 2012 

Ballettsal    pr. time        135 139 

Squashhall    pr. time        70 72 

 

Fauske Kunstgressbane 2011 2012 

Trening    pr. time 320 330 

7-er kamp    pr. kamp 450 465 

11-er kamp    pr. kamp 870 898 

Ved turneringer og lignende avtales pris med Park og 

idrettsadministrasjonen 

  

       

 

Fauskebadet  2011 2012 

Billettpris   Voksne         

                                                Barn 

                                                Familie  

                                                Honnør 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

80 

60 

200 

70 

50 

85 

65 

210 

75 

55 

Klippekort              Voksne     12 klipp    

                                                 Barn         12 klipp 

                                                Honnør     12 klipp 

840 

650 

700 

 

 

868 

670 

722 

Grupper over 10 personer       Voksne 

                                                Barn 

60 

38 

70 

45 

Årskort                                 Voksne 

                                              Barn 

                                              Honnør 

Rabatt 20% på årskort ved framvisning av gyldig 

årskort fra Friskhuset 

2600 

1760 

2070 

 

 

2600 

1760 

2070 

 

Halvårskort                           Voksne 

                                              Barn 

                                              Honnør 

1300 

880 

1035 

1350 

900 

1070 



Leie av terapibasseng    520 

 

600 

 

Grunnskolens bruk i Fauske 

25 m. basseng pr klassetime u/badevakt 

Terapibassenget pr. klassetime u/badevakt 

Begge bassengene pr. klassetime u/badevakt 

 

375 

196 

542 

 

385 

205 

560 

Sulitjelma Bad  2011 2011 

Billettpris   Voksne         

                                                 Barn 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

46 

19                  

48 

20 

 

Klippekort  -20 klipp voksne 

                                       -20 klipp  barn 

560 

216 

580 

225 

 

Grunnskolens bruk i Sulitjelma 101000 104280 

Årskort voksne 1440 1440 

Halvårskort voksne 740 765 

Årskort barn 442 442 

Halvårskort barn 220 230 

 

Iverksetting 

De nye satsene gjelder fra 01.01.2012 

 

 

DRIF-022/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: 

 

Betalingssatser utleie, billetter, kontingenter. 

 Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal 

ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. 

 Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler. 

 Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg. 

 

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I 

helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen. 
 

Fauske Idrettshall 

 
2011 2012 

Hele hallen – ikke kommersielle arr.  pr. time  390 402 

                                                            pr. døgn 2800 2890 

Voksne , samt brukere fra andre kommuner 

                                                          hel hall pr. time 

                                                         1/3 hall pr. time 

                                                         2/3 hall pr. time 

 

200 

90 

160 

 

207 

93 

165 

Videregående skole – undervisning    1/3 hall pr. time 

Avtale med videregående regulerer leien for skoleåret   

185 191 



basert på konsumprisindekesen  året før . D.v.s at leien 

blir regulert til skolestart 11/12basert på 

konsumprisindeksen året før. 

Grunnskole i Fauske kommune          pr. skoleår 292000 301490 

Kommersielle arrangement avtales med 

administrasjonen i Park/idrett i hvert enkelt tilfelle. 

Minstepris kr. 4.700. I tillegg  beregnes strøm for 

arrangement som er strømkrevende.                                           

Pr.døgn 

4850 

 

 

 

5010 

 

Skolebygningene 2011 2012 

Gymsal  80 83 

 

 

Vestmyra barnehage 2011 2012 

Ballettsal    pr. time        135 139 

Squashhall    pr. time        70 72 

 

Fauske Kunstgressbane 2011 2012 

Trening    pr. time 320 330 

7-er kamp    pr. kamp 450 465 

11-er kamp    pr. kamp 870 898 

Ved turneringer og lignende avtales pris med Park og 

idrettsadministrasjonen 

  

       

 

Fauskebadet  2011 2012 

Billettpris   Voksne         

                                                Barn 

                                                Familie  

                                                Honnør 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

80 

60 

200 

70 

50 

85 

65 

210 

75 

55 

Klippekort              Voksne     12 klipp    

                                                 Barn         12 klipp 

                                                Honnør     12 klipp 

840 

650 

700 

 

 

868 

670 

722 

Grupper over 10 personer       Voksne 

                                                Barn 

60 

38 

70 

45 

Årskort                                 Voksne 

                                              Barn 

                                              Honnør 

Rabatt 20% på årskort ved framvisning av gyldig 

årskort fra Friskhuset 

2600 

1760 

2070 

 

 

2600 

1760 

2070 

 

Halvårskort                           Voksne 

                                              Barn 

                                              Honnør 

1300 

880 

1035 

1350 

900 

1070 

Leie av terapibasseng    520 

 

600 

 



Grunnskolens bruk i Fauske 

25 m. basseng pr klassetime u/badevakt 

Terapibassenget pr. klassetime u/badevakt 

Begge bassengene pr. klassetime u/badevakt 

 

375 

196 

542 

 

385 

205 

560 

Sulitjelma Bad  2011 2011 

Billettpris   Voksne         

                                                 Barn 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

46 

19                  

48 

20 

 

Klippekort  -20 klipp voksne 

                                       -20 klipp  barn 

560 

216 

580 

225 

 

Grunnskolens bruk i Sulitjelma 101000 104280 

Årskort voksne 1440 1440 

Halvårskort voksne 740 765 

Årskort barn 442 442 

Halvårskort barn 220 230 

 

Iverksetting 

De nye satsene gjelder fra 01.01.2012 

 

 

FOR-028/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: 

 

Betalingssatser utleie, billetter, kontingenter. 

 Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal 

ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. 

 Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler. 

 Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg. 

 

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I 

helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen. 
 

Fauske Idrettshall 

 

2011 2012 

Hele hallen – ikke kommersielle arr.  pr. time  390 402 

                                                            pr. døgn 2800 2890 

Voksne , samt brukere fra andre kommuner 

                                                          hel hall pr. time 

                                                         1/3 hall pr. time 

                                                         2/3 hall pr. time 

 

200 

90 

160 

 

207 

93 

165 

Videregående skole – undervisning    1/3 hall pr. time 

Avtale med videregående regulerer leien for skoleåret   

basert på konsumprisindekesen  året før . D.v.s at leien 

185 191 



blir regulert til skolestart 11/12basert på 

konsumprisindeksen året før. 

Grunnskole i Fauske kommune          pr. skoleår 292000 301490 

Kommersielle arrangement avtales med 

administrasjonen i Park/idrett i hvert enkelt tilfelle. 

Minstepris kr. 4.700. I tillegg  beregnes strøm for 

arrangement som er strømkrevende.                                           

Pr.døgn 

4850 

 

 

 

5010 

 

Skolebygningene 2011 2012 

Gymsal  80 83 

 

 

Vestmyra barnehage 2011 2012 

Ballettsal    pr. time        135 139 

Squashhall    pr. time        70 72 

 

Fauske Kunstgressbane 2011 2012 

Trening    pr. time 320 330 

7-er kamp    pr. kamp 450 465 

11-er kamp    pr. kamp 870 898 

Ved turneringer og lignende avtales pris med Park og 

idrettsadministrasjonen 

  

       

 

Fauskebadet  2011 2012 

Billettpris   Voksne         

                                                Barn 

                                                Familie  

                                                Honnør 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

80 

60 

200 

70 

50 

85 

65 

210 

75 

55 

Klippekort              Voksne     12 klipp    

                                                 Barn         12 klipp 

                                                Honnør     12 klipp 

840 

650 

700 

 

 

868 

670 

722 

Grupper over 10 personer       Voksne 

                                                Barn 

60 

38 

70 

45 

Årskort                                 Voksne 

                                              Barn 

                                              Honnør 

Rabatt 20% på årskort ved framvisning av gyldig 

årskort fra Friskhuset 

2600 

1760 

2070 

 

 

2600 

1760 

2070 

 

Halvårskort                           Voksne 1300 1350 



                                              Barn 

                                              Honnør 

880 

1035 

900 

1070 

Leie av terapibasseng    520 

 

600 

 

Grunnskolens bruk i Fauske 

25 m. basseng pr klassetime u/badevakt 

Terapibassenget pr. klassetime u/badevakt 

Begge bassengene pr. klassetime u/badevakt 

 

375 

196 

542 

 

385 

205 

560 

Sulitjelma Bad  2011 2011 

Billettpris   Voksne         

                                                 Barn 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

46 

19                  

48 

20 

 

Klippekort  -20 klipp voksne 

                                       -20 klipp  barn 

560 

216 

580 

225 

 

Grunnskolens bruk i Sulitjelma 101000 104280 

Årskort voksne 1440 1440 

Halvårskort voksne 740 765 

Årskort barn 442 442 

Halvårskort barn 220 230 

 

Iverksetting 

De nye satsene gjelder fra 01.01.2012 

 

 

KOM-059/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: 

 

Betalingssatser utleie, billetter, kontingenter. 

 Kommunens frivillige og ikkekommersielle lag og foreninger for barn og unge skal 

ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine faste aktiviteter/undervisning. 

 Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler. 

 Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg. 

 

Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I 

helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av Rådmannen. 
 

Fauske Idrettshall 

 

2011 2012 

Hele hallen – ikke kommersielle arr.  pr. time  390 402 

                                                            pr. døgn 2800 2890 



Voksne , samt brukere fra andre kommuner 

                                                          hel hall pr. time 

                                                         1/3 hall pr. time 

                                                         2/3 hall pr. time 

 

200 

90 

160 

 

207 

93 

165 

Videregående skole – undervisning    1/3 hall pr. time 

Avtale med videregående regulerer leien for skoleåret   

basert på konsumprisindekesen  året før . D.v.s at leien 

blir regulert til skolestart 11/12basert på 

konsumprisindeksen året før. 

185 191 

Grunnskole i Fauske kommune          pr. skoleår 292000 301490 

Kommersielle arrangement avtales med 

administrasjonen i Park/idrett i hvert enkelt tilfelle. 

Minstepris kr. 4.700. I tillegg  beregnes strøm for 

arrangement som er strømkrevende.                                           

Pr.døgn 

4850 

 

 

 

5010 

 

Skolebygningene 2011 2012 

Gymsal  80 83 

 

 

Vestmyra barnehage 2011 2012 

Ballettsal    pr. time        135 139 

Squashhall    pr. time        70 72 

 

Fauske Kunstgressbane 2011 2012 

Trening    pr. time 320 330 

7-er kamp    pr. kamp 450 465 

11-er kamp    pr. kamp 870 898 

Ved turneringer og lignende avtales pris med Park og 

idrettsadministrasjonen 

  

       

 

Fauskebadet  2011 2012 

Billettpris   Voksne         

                                                Barn 

                                                Familie  

                                                Honnør 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

80 

60 

200 

70 

50 

85 

65 

210 

75 

55 

Klippekort              Voksne     12 klipp    

                                                 Barn         12 klipp 

                                                Honnør     12 klipp 

840 

650 

700 

 

 

868 

670 

722 

Grupper over 10 personer       Voksne 60 70 



                                                Barn 38 45 

Årskort                                 Voksne 

                                              Barn 

                                              Honnør 

Rabatt 20% på årskort ved framvisning av gyldig 

årskort fra Friskhuset 

2600 

1760 

2070 

 

 

2600 

1760 

2070 

 

Halvårskort                           Voksne 

                                              Barn 

                                              Honnør 

1300 

880 

1035 

1350 

900 

1070 

Leie av terapibasseng    520 

 

600 

 

Grunnskolens bruk i Fauske 

25 m. basseng pr klassetime u/badevakt 

Terapibassenget pr. klassetime u/badevakt 

Begge bassengene pr. klassetime u/badevakt 

 

375 

196 

542 

 

385 

205 

560 

Sulitjelma Bad  2011 2011 

Billettpris   Voksne         

                                                 Barn 

Ungdom 16-19 år som framviser kulturkortet 

46 

19                  

48 

20 

 

Klippekort  -20 klipp voksne 

                                       -20 klipp  barn 

560 

216 

580 

225 

 

Grunnskolens bruk i Sulitjelma 101000 104280 

Årskort voksne 1440 1440 

Halvårskort voksne 740 765 

Årskort barn 442 442 

Halvårskort barn 220 230 

 

Iverksetting 

De nye satsene gjelder fra 01.01.2012 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget    

Fagleder park/idrett    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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LEIESATSER FOR SKOLEBYGG MV FOR 2012 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Der er tid for den årlige vurderingen og justeringen av leiesatser for kommunens skolebygg. 

 

Saksopplysninger: 

 

Følgende leiesatser gjelder i dag: 

 

1. Klasserom pr. dag:     144 kr 

2. Klasserom natt/overnatting:     62 kr 

3. Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m. 221 kr 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det anbefales ett påslag på 3,25 % med eventuell avrunding. 

 

INNSTILLING : 
 

Følgende leiesatser gjelder fra 01.01.12: 

  

1. Klasserom pr. dag:      149 kr 

2. Klasserom natt/overnatting:      64 kr 

3. Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m. 228 kr 

 

 

DRIF-023/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Følgende leiesatser gjelder fra 01.01.12: 

  

1. Klasserom pr. dag:      149 kr 



2. Klasserom natt/overnatting:      64 kr 

3. Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m. 228 kr 

 

 

FOR-029/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Følgende leiesatser gjelder fra 01.01.12: 

  

1. Klasserom pr. dag:      149 kr 

2. Klasserom natt/overnatting:      64 kr 

3. Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m. 228 kr 

 

 

KOM-060/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Følgende leiesatser gjelder fra 01.01.12: 

  

1. Klasserom pr. dag:      149 kr 

2. Klasserom natt/overnatting:      64 kr 

3. Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m. 228 kr 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget    

Enhetsleder bygg/eiendom/idrett    

Enhetsleder kultur    

Enhetsleder skole    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Skolefaglig rådgiver    

Økonomisjef    
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ENDRING AV GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Ovennevnte gebyrregulativ ble sist endret med virkning fra 01.01.2011. 

 

I K-sak 083/10 vedtok kommunestyret følgende: 

Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider økes med 2,8 % med virkning fra 01.01.2011. 

 

Rådmannen vil, i forbindelse med neste vurdering av gebyrsatsene i forbindelse med 

budsjett 2012, legge fram en evaluering i hht. vedtak i K-sak 118/09, pkt. 2. 

 

Rådmannen har foretatt følgende evaluering: 

 

Regulativet fungerer tilfredsstillende. Det er detaljert og gir et likt gebyr for likt arbeid, 

uavhengig av hvor i kommunen det blir gjort en oppmålingsforretning.  

 

Det er ikke mottatt klager på at dagens gebyrregulativ er urimelig. 

 

Med den nye Matrikkelloven ser vi at hver enkelt oppmålingssak tar lenger tid enn saker etter 

tidligere Delingslov. Dette skyldes blant annet at det nå stilles krav om at landmåler skal hjelpe 

partene å avklare gamle og nye rettigheter. Det er ofte vegretter som må overføres fra 

hovedbruket til den nye eiendommen, eller at den nye eiendommen trenger vegrett over annen 

eiendom for å være sikret atkomst til tomta. Landmåler må i forkant av innkalling finne ut om 

det er tinglyste rettigheter som blir berørt av fradelingen, og deretter gi råd til partene om 

hvordan dette kan løses i hvert enkelt tilfelle.  

I etterkant av oppmålingsforretningen må det derfor ofte også lages grunnlag for å få tinglyst 

(eller slettet) rettigheter. I den nye loven stilles det også strengere krav til innkalling til 

oppmålingsforretning.  Det kreves en høyere detaljeringsgrad i protokollen for 

oppmålingsforretningen (beskrivelse av hvem som har vært til stede, hva har partene blitt 

enig/uenig om, hvilke merker er funnet/satt ned nytt og hvordan er de målt inn) enn tidligere. 

 

I år (2011) har det vært perioder med 0 bemanning ved oppmålingsavdelingen. Fauske kommune 

har kjøpt tjenesten “oppmålingsforretning” av SKD AS.  



I flere av disse sakene ser vi at regningen Fauske kommune må betale for utført jobb, er høyere 

enn gebyret vi i hht vedtatt gebyrregulativ kan kreve inn av rekvirent (søkeren).  

 

Konklusjon: Oppmålingssaker utført i hht Matrikkelloven krever mere ressurser/tid enn 

tidligere saker utført etter Delingsloven.  

 

Rådmannen foreslår en økning av gjeldende satser med 3,25 % med virkning fom fra 

01.01.2012. 

 

En slik økning vil medføre følgende endring: 

1. Oppmålingsgebyr for en vanlig boligtomt endres fra kr. 10.615 til kr. 10.960. 

2. Oppmålingsgebyr for punktfeste endres fra kr. 4.590 til kr. 4.842. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider økes med 3,25 % med virkning fra 01.01.2012. 

 

 

DRIF-027/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider økes med 3,25 % med virkning fra 01.01.2012. 

 

 

FOR-033/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider økes med 3,25 % med virkning fra 01.01.2012. 

 

 

KOM-061/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider økes med 3,25 % med virkning fra 01.01.2012. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    



Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM 

TILTAK/BYGGETILLATELSER M.M. SAMT ENDRING AV GEBYR FOR 

BEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANER 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Ovennevnte gebyrsatser ble sist endret med virkning fom 01.01.2011. 

 

Rådmannen foreslår økning av gjeldende satser med 3,25 %. 

Nye satser gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.2012. 

 

Foreslått økning medfører følgende endringer: 

 

1. Byggesaksgebyr for vanlig enebolig endres fra kr. 4.425 til kr. 4.569 

2. Behandlingsgebyr for enkle/sammensatte reguleringsplaner endres fra kr. 15.420 til kr. 

15.921. 

3. Behandlingsgebyr for krevende reguleringsplaner endres fra kr. 27.760 til kr. 28.662. 

 

INNSTILLING : 
 

Gebyrregulativ for behandling av tiltak/byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av 

bygninger samt Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med  3,25 % med 

virkning fra 01.01.2012. 

 

 

DRIF-028/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Gebyrregulativ for behandling av tiltak/byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av 

bygninger samt Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med  3,25 % med 

virkning fra 01.01.2012. 

 

 



FOR-034/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Gebyrregulativ for behandling av tiltak/byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av 

bygninger samt Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med  3,25 % med 

virkning fra 01.01.2012. 

 

 

KOM-062/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Gebyrregulativ for behandling av tiltak/byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av 

bygninger samt Gebyr for behandling av private reguleringsplaner økes med  3,25 % med 

virkning fra 01.01.2012. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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BETALINGSSATSER - TORGLEIE I FAUSKE SENTRUM 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommunestyre vedtok den 11.12.2007, sak 64/08 nye regler for torghandel i Fauske 

sentrum. Det ble vedtatt nye priser for torgleie, samtidig ble det vedtatt at priser på torgleie skal 

vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

 

Prisene for torgleie er holdt uendret siden 2008. 

 

Fauske Parkering AS står for drift av torget og har nå erfaring fra 4 års drift. Ut fra de erfaringer 

som er gjort anbefales det økning i leieprisene. Det er dagleie som krever mest administrasjon, 

det anbefales derfor størst økning i dagleieprisen. 

 

Rådmannen foreslår økning av satsene for leie av torg i 2012 som følger: 

 

Priser torgleie: 

Torgsalg – sesong økes fra kr. 3000,- til kr. 4000,- 

Torgsalg – dagleie økes fra kr. 200,- til kr. 500,- 

 

Priser strøm: 

Sesong   uendret kr. 1000,- 

Dagleie  økes fra kr. 50,- til kr. 100,- 

 

“Sesong” er definert i vedtatte regler for torghandel. 

 

INNSTILLING : 
 

For 2012 vedtas følgende priser for torgleie i Fauske sentrum: 

 

Priser torgleie: 

Torgsalg – sesong økes fra kr. 3000,- til kr. 4000,- 

Torgsalg – dagleie økes fra kr. 200,- til kr. 500,- 

 

Priser strøm: 



Sesong   uendret kr. 1000,- 

Dagleie  økes fra kr. 50,- til kr. 100,- 

 

 

DRIF-029/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

For 2012 vedtas følgende priser for torgleie i Fauske sentrum: 

 

Priser torgleie: 

Torgsalg – sesong økes fra kr. 3000,- til kr. 4000,- 

Torgsalg – dagleie økes fra kr. 200,- til kr. 500,- 

 

Priser strøm: 

Sesong   uendret kr. 1000,- 

Dagleie  økes fra kr. 50,- til kr. 100,- 

 

 

FOR-035/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

For 2012 vedtas følgende priser for torgleie i Fauske sentrum: 

 

Priser torgleie: 

Torgsalg – sesong økes fra kr. 3000,- til kr. 4000,- 

Torgsalg – dagleie økes fra kr. 200,- til kr. 500,- 

 

Priser strøm: 

Sesong   uendret kr. 1000,- 

Dagleie  økes fra kr. 50,- til kr. 100,- 

 

 

KOM-063/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 10 stemmer. 

 

VEDTAK: 

For 2012 vedtas følgende priser for torgleie i Fauske sentrum: 

 

Priser torgleie: 

Torgsalg – sesong økes fra kr. 3000,- til kr. 4000,- 

Torgsalg – dagleie økes fra kr. 200,- til kr. 500,- 

 

Priser strøm: 

Sesong   uendret kr. 1000,- 

Dagleie  økes fra kr. 50,- til kr. 100,- 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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BETALINGSSATSER - MAT LEVERT FRA FAUSKE STORKJØKKEN 

   

 
Vedlegg: ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Satser på pris på middag fra Fauske storkjøkken skal vurderes årlig i forbindelse med 

budsjettbehandlingen.  

 

Storkjøkkenet produserer nå ca 170 middagsporsjoner pr dag fordelt på beboere i institusjon, 

beboere i paviljonger og hjemmeboende eldre.  

 

Antall eldre hjemmeboende som kjøper mat fra storkjøkkenet er stadig økende, antall 

hjemmeboende abonnenter er nå 37. Det vurderes å være et potensiale for ytterligere økning i 

antall hjemmeboende abonnenter.  

 

Satsene er i liten grad endret fra kommunen overtok kjøkkenet i 2007. Produksjonskostnadene er 

vesentlig høyere enn driftskostnadene, noe som betyr at driften av kjøkkenet subsidieres av 

kommunen. Med det antall middager som produseres vil faste kostnader ikke kunne dekkes fullt 

ut gjennom utsalgspris. Det signaliseres likevel at det er behov for å gjennomgå inntektssystemet 

for kjøkkenet, det bør også vurderes hvordan produksjonskapasiteten kan utnyttes bedre.  

 

For 2012 foreslår rådmannen at betalingssatsene for mat levert fra storkjøkkenet økes med 

3,25% med virkning fra 1.1.2012.  

 

Endringen vil medføre følgende virkning: 

 

Middag til sykehjemmene: 

Middag m/dessert endres fra kr 63.10,- u/mva til kr 65.15 u/mva. 

 

Middag til paviljongene: 

Middag, normal porsjon, m/dessert endres fra kr 66,50 m/mva til kr 68,66 m/mva 

Middag, stor porsjon, m/dessert endres fra kr 70,30,- m/mva til kr 72,58 m/mva 

 

Tørrmat: 

Tørrmat til sykehjemmene og paviljongene faktureres etter faktisk forbruk til selvkostpris.  

 



 

Middag tilkjørt hjemmeboende: 

Middag m/dessert endres fra kr 66,50 m/mva til kr 68,66 m/mva 

Middag u/dessert endres fra kr 59,- m/mva til kr 60,90 m/mva 

 

INNSTILLING : 
 

Pris på mat levert fra Fauske storkjøkken økes med 3,25 % med virkning fra 1.1.2012.  

 

 

DRIF-030/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Pris på mat levert fra Fauske storkjøkken økes med 3,25 % med virkning fra 1.1.2012.  

 

 

FOR-036/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Pris på mat levert fra Fauske storkjøkken økes med 3,25 % med virkning fra 1.1.2012.  

 

 

KOM-064/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Pris på mat levert fra Fauske storkjøkken økes med 3,25 % med virkning fra 1.1.2012.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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FEIEAVGIFT 2012 

   

 
Vedlegg:     Ingen 

 

 

Sammendrag: 
 

Budsjettforslaget fra Salten Brann IKS viser at utgiftene til feiing i hovedsak er uendret nominelt 

sett i 2012 sammenlignet med 2011. 

 

Feieavgiften i 2011 ble satt til kr 300,50 (ekskl mva) pr pipeløp. I og med at utgiftene er uendret 

foreslås det ingen endring i avgiftssatsen 

 

INNSTILLING : 
 

Feieavgiften for 2012 fastsettes til kr. 300,50 (ekskl mva)  pr pipeløp  

 

 

DRIF-031/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Feieavgiften for 2012 fastsettes til kr. 300,50 (ekskl mva)  pr pipeløp  

 

 

FOR-037/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Feieavgiften for 2012 fastsettes til kr. 300,50 (ekskl mva)  pr pipeløp  

 

 

KOM-065/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 



Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Feieavgiften for 2012 fastsettes til kr. 300,50 (ekskl mva)  pr pipeløp  

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Salten Brann IKS Postboks 319 8001 BODØ 

Økonomisjef    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   11/10655      

      Arkiv sakID.:   11/2448  Saksbehandler:  Frode Ramskjell  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    032/12 DRIFTSUTVALG Dato:  23.11.2011 

 038/12 FORMANNSKAP  28.11.2011 

 066/12 KOMMUNESTYRE  13.12.2011 

 

 

 

VANN-, AVLØP- OG SLAMGEBYRER 2012 

   

 
Vedlegg: Beregning av vanngebyr 2012 

Beregning av avløpsgebyr 2012 

 

Sammendrag: 
 

Vann- og avløpsgebyrer for 2012 er beregnet ut fra regneark som gir et bilde av gebyrutviklingen 

over en lengre periode fra 1994 og fram til i dag.  

 

Tabellene er bygd opp som følger: 

Generelt er kostnader og inntekter til og med 2010 virkelige tall hentet fra kommuneregnskapet. 

For 2011 er tallene stipulert ut fra medgåtte kostnader og inntekter pr. november 2011. For 2012 

og senere er tallene stipulert. Kapitalkostnader er beregnet ut fra alle investeringer som er gjort 

fra slutten av 1970-tallet og fram til 2010. Kapitalkostnader fra 2011 og framover er stipulert.  

 

Punkt Forklaring 

 

1-4 Reelle investeringer med fratrekk av statstilskudd fram til 2010. Stipulert fra 2011. 

5-7 Beregning av investeringsgrunnlaget 

8-12 Beregning av gebyrgrunnlaget er gjort mht. gjeldende og stipulert kommunalbankrente, 

virkelige og stipulerte driftskostnader og administrasjonskostnader.  

13-16 Beregning av gebyrer pr. bolig ut fra utgifts- og inntektsgrunnlaget. 

17-21 Beregning av virkelige inntekter fram til 2010. Stipulert fra 2011. 

22 Beregnet årsresultat. Positivt tall betyr at kommunen har større inntekter enn utgifter. 

23 Akkumulert differanse mellom inntekter og kostnader over tid, dvs. status på hhv. vann- 

og avløpsfond. 

 

 

VANNPROSJEKTER 

 

Fauske kommune har de seneste årene investert betydelig på vannsektoren. 

 

Følgende større investeringsprosjekter kan nevnes: 

 

Klungset vannverk 

 



Nytt vannbehandlingsanlegg satt i drift i 2004. Investering ca. 12 mill. 

 

Stengvann vannverk 

 

Nytt vannbehandlingsanlegg satt i drift i 2007. Investering ca. 20 mill. 

 

Valnesfjord vannverk 

 

Fauske kommune overtok i 2001/02 Nedre og Øvre Valnesfjord vannverk. Disse ble i 2005  

knyttet sammen til Valnesfjord vannverk. Nytt bygg for vannbehandling er nylig overtatt fra 

Reinertsen AS. Installasjon av tekniske anlegg pågår i disse dager. Total investering er ca. 21 

mill. 

 

Nordvik vannverk 

 

Fauske kommune overtok i 2008 Nordvik vannverk. Vannbehandlingsanlegg ble ferdigstilt i 

2009. 

 

Ny vannforsyning til Grønås og Bringsli 

 

Fauske kommune framførte i 2008 ny vannforsyning til Grønås-området. Fauske kommune 

arbeider for tiden med framføring av ny vannforsyning til Bringsli-området i Valnesfjord. 

 

 

AVLØPSPROSJEKTER 

 

På 80-tallet ble det gjort store investeringer på avløpssektoren ved at enkeltutslipp fra Finneid i 

øst og til Lund/ Stranda i vest ble samlet til et felles Renseanlegg på Erikstad. Videre kan det 

nevnes stor avløpsutbygging i Strømsnes-/ Furnes-området i Valnesfjord i 1996/97. 

 

Det vil vinteren 2012 bli fremmet en egen sak om utskifting av Østerkløft Avløpsrenseanlegg i 

Valnesfjord. Eksisterende anlegg er nå over 30 år og moden for utskifting. Forprosjekt er 

utarbeidet. 

 

De nærmeste årene planlegges det videre samling av enkeltutslipp og anlegging av et nytt 

Sulitjelma Avløpsrenseanlegg. I 2009-11 er det anlagt nytt separat avløpsanlegg i hele 

Bursimarka.  

 

 

FELLESPROSJEKTER VANN OG AVLØP 

 

Følgende fellesprosjekter for vann- og avløp kan nevnes: 

 

Miljøgate Fauske sentrum 

 

Fauske kommune har investert nærmere 10 mill. i utskifting av VA-nettet i sentrumsområdet i 

forbindelse med Miljøgateprosjektet. 

 

Bursimarka, Sulitjelma 

 



Det er over 3 år foretatt en omfattende utskifting av hele vann- og avløpsnettet i Bursimarka.  

 

Vann- og avløp mellom Finneid og Hauan 

 

I forbindelse med utbygging av Finneidlia Boligfelt er det anlagt nytt VA-nett og veg mellom 

Finneid og Hauan.  

 

Boligfelt Finneidlia/ Hauan 

 

Veg, vann og avløp er utbygd i Finneidlia og Greplyngveien boligfelt. Asfaltering gjenstår. 

 

Nytt VA-anlegg Krokdalsmyra 

 

Fauske kommune har anlagt nytt vann- og avløpsnett fra Gryttingveien i Hauan og fram til 

Fauske Handelspark og Byggmakker på Krokdalsmyra  

 

 

KONKLUSJON VANNSEKTOREN 

 

Vannsektoren har de senere år investert betydelige midler spesielt på bygging av nye 

vannbehandlingsanlegg, jfr. ovenfor. Det er likevel fortsatt store utfordringer med utskifting av 

vannforsyningsnett samt tilrettelegging for nærings- og industriutbygging.  

 

Til tross for store investeringer på vannsektoren gjør blant annet en lav rente at det ikke vil være 

nødvendig å justere vannavgiften for 2012. 

 

 

KONKLUSJON AVLØPSSEKTOREN 

 

Avløpsgebyrene har de senere år bygget opp et betydelig avløpsfond. Årsaken til dette er i 

hovedsak forholdsvis moderate investeringer på sektoren.  

 

Selv om det planlegges store investeringer på utskifting av Østerkløft Renseanlegg og senere 

rehabiliteringer og bygging av Renseanlegg i Sulitjelma er det i dag ikke grunnlag for å sette opp 

avløpsgebyrene for 2012. 

 

 

KONKLUSJON SLAMSEKTOREN 

 

Det har over tid vist seg å være bra balanse mellom kostnader og inntekter på sektoren og en 

justering av gebyrene er ikke nødvendig. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre øker ikke vann-, avløp- og slamgebyrer fra 2011 til 2012. 

 

 

DRIF-032/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 



Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre øker ikke vann-, avløp- og slamgebyrer fra 2011 til 2012. 

 

 

FOR-038/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre øker ikke vann-, avløp- og slamgebyrer fra 2011 til 2012. 

 

 

KOM-066/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre øker ikke vann-, avløp- og slamgebyrer fra 2011 til 2012. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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HUSHOLDNINGSGEBYRER 2012 

   

 
Vedlegg: Vedtak i Representantstyret i Iris Salten IKS den 11.11.2011. 

 

Sammendrag: 
 

Representantskapet i Iris Salten IKS har i møte 11.11.2011 vedtatt en økning av 

husholdningsgebyrer for 2012 med 4% tilsvarende prisstigning og underskudd på 

selvkostkalkylen for renovasjonsordningen. 

 

Gebyrene for 2012 er forutsett å dekke alle investerings- og driftskostnader til utsortering og 

behandling av de ulike avfallsfraksjoner, entreprenørkontrakter, deponidrift, sentralsortering, 

drift av gjenbruksstasjoner og omlastings-/gjenbruksterminaler. 

 

Kommunale miljøgebyr foreslåes uendret til kr. 53,00 pr. dunk eks.mva. 

Miljøgebyret innkreves av IRIS på bakgrunn av antall boenheter x gebyr og blir utbetalt ved 

årets slutt.  Vi regner med ca. 4000 boenheter i 2012. 

Inntekten skal bl.a. brukes til opprydding av villfyllinger samt oppryddingsaksjoner hvor 

kommunen engasjerer lag og foreninger. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune godkjenner følgende satser for husholdningsgebyrer for 2012 i henhold 

til vedtak gjort av Representantskapet i Iris Salten IKS 11.11.2011. 

Prisene for de forskjellige dunkstørrelser blir: 

 

Størrelse 
dunk 

2011 
Netto Økning 2012 

Kommunalt 
tillegg Sum 

Sum inkl 
mva 

Grunngebyr 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

80 liter 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

130 liter 2066 4 % 2149 53,00 2202,00 2753,00 

190 liter 2329 4 % 2422 53,00 2475,00 3094,00 

240 liter 2549 4 % 2651 53,00 2704,00 3380,00 

350 liter 3801 4 % 3953 53,00 4006,00 5008,00 

500 liter 5056 4 % 5258 53,00 5311,00 6639,00 

       



 

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2011. 

 

 

DRIF-033/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tillegg til innstillingen: 

Fauske kommune ber om at Iris Salten IKS utreder og fremlegger for representantskapet 

en sak vedr. innføring av et lavere grunngebyr for enslige husholdninger. 

 

Innstillingen med FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune godkjenner følgende satser for husholdningsgebyrer for 2012 i henhold 

til vedtak gjort av Representantskapet i Iris Salten IKS 11.11.2011. 

Prisene for de forskjellige dunkstørrelser blir: 

 

Størrelse 
dunk 

2011 
Netto Økning 2012 

Kommunalt 
tillegg Sum 

Sum inkl 
mva 

Grunngebyr 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

80 liter 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

130 liter 2066 4 % 2149 53,00 2202,00 2753,00 

190 liter 2329 4 % 2422 53,00 2475,00 3094,00 

240 liter 2549 4 % 2651 53,00 2704,00 3380,00 

350 liter 3801 4 % 3953 53,00 4006,00 5008,00 

500 liter 5056 4 % 5258 53,00 5311,00 6639,00 

 

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2011. 

 

Fauske kommune ber om at Iris Salten IKS utreder og fremlegger for representantskapet 

en sak vedr. innføring av et lavere grunngebyr for enslige husholdninger. 

 

 

FOR-039/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune godkjenner følgende satser for husholdningsgebyrer for 2012 i henhold 

til vedtak gjort av Representantskapet i Iris Salten IKS 11.11.2011. 

Prisene for de forskjellige dunkstørrelser blir: 

 

Størrelse 

dunk 

2011 

Netto Økning 2012 

Kommunalt 

tillegg Sum 

Sum inkl 

mva 

Grunngebyr 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

80 liter 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

130 liter 2066 4 % 2149 53,00 2202,00 2753,00 

190 liter 2329 4 % 2422 53,00 2475,00 3094,00 

240 liter 2549 4 % 2651 53,00 2704,00 3380,00 

350 liter 3801 4 % 3953 53,00 4006,00 5008,00 



500 liter 5056 4 % 5258 53,00 5311,00 6639,00 

 

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2011. 

 

Fauske kommune ber om at Iris Salten IKS utreder og fremlegger for representantskapet 

en sak vedr. innføring av et lavere grunngebyr for enslige husholdninger. 

 

 

KOM-067/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt 27 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune godkjenner følgende satser for husholdningsgebyrer for 2012 i henhold 

til vedtak gjort av Representantskapet i Iris Salten IKS 11.11.2011. 

Prisene for de forskjellige dunkstørrelser blir: 

 

Størrelse 

dunk 

2011 

Netto Økning 2012 

Kommunalt 

tillegg Sum 

Sum inkl 

mva 

Grunngebyr 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

80 liter 1846 4 % 1920 53,00 1973,00 2466,00 

130 liter 2066 4 % 2149 53,00 2202,00 2753,00 

190 liter 2329 4 % 2422 53,00 2475,00 3094,00 

240 liter 2549 4 % 2651 53,00 2704,00 3380,00 

350 liter 3801 4 % 3953 53,00 4006,00 5008,00 

500 liter 5056 4 % 5258 53,00 5311,00 6639,00 

 

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2011. 

 

Fauske kommune ber om at Iris Salten IKS utreder og fremlegger for representantskapet 

en sak vedr. innføring av et lavere grunngebyr for enslige husholdninger. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget    

IRIS Salten IKS Postboks 6094 8031 BODØ 

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG 2012 

   

 
Vedlegg:  Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

 

I rådmannens forslag til budsjett 2012 er det forutsatt en regulering av satsene tilsvarende 3,25% 

 

   

Noen av satsene er avhengige av reguleringer i sentrale forskrifter og rådmannen har i sitt forslag 

i likhet med tidligere år forutsatt at satsene endres i tråd med de maksimalsatser sentrale 

forskrifter har fastsatt. Disse utarbeides først når behandlingen av statsbudsjett er ferdig. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med virkning fra 01.01.2012 fastsettes følgende satser i pleie/omsorg: 

 

Paviljongene: 

 

 Dagens sats i kr./mnd Økes til kr./mnd 

Husleie 3834,- (2943,-) a)1462,-  

                          b)2921,-  

3959,- (3039,-) a) 1510,-   

                         b) 3016,- 

 

(tall i parentes gjelder ektepar) 

 

Der to beboere (ikke ektepar) deler leilighet vil husleie være: 

a) Enkelt rom: kr.1510,- 

b) Stort rom:   kr.3016,- 

 

Det forutsettes at den enkelte beboer betaler medisinske forbruksvarer og legetjenester,  

samt ordinær betaling for hjemmehjelpstjenester. 

 



 

Trygghetsalarm: 

 

Leie inkl. utrykning økes fra kr.170,- pr/mnd til kr.176,- pr/mnd. for brukere over 2 G  

For brukere under 2 G kr.165,- pr.mnd. inkl.hjemmtjenester . Se rundskriv I-6/2006  

 

Ved tap av alarmknapp må den erstattes av bruker med kr.900,- 

 

 

Hjemmetjenester: 

 

Grunnbeløpet pr.01.05.2011 kr. 79216 

 

Utgiftstaket, månedsabonnement og timesats endres i takt med de maksimalsatser som de 

sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Nettoinntekt  Utgiftstak/år Månedssats abonnement 

pr/mnd. 

Timesats 

Inntil 2 G 1980,- 1)  165,- (max.pris 

uavhengig av antall 

timer pr.mnd) 

 

2 – 4 G 11424,-   952,- 2) 119,- 

Over 4 G 18336,- 1528,- 2)  191,- 
 

1) Maksimalsats i samsvar med det til enhver tid gjeldene statlig fastsatt betalingstak 

2) 3,5 % økning av satsene 2011 

 

 

 Langtidsopphold: 

 

Som hovedregel skal ikke betaling overstige det som det koster å drive en 

institusjonsplass, dvs.kurdøgnpris. Dersom en beboers inntekter medfører at 

egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen det maksimale 

vedkommende skal betale. Kurdøgnprisen beregnes på følgende måned: Netto 

driftsutgifter for inst. (beboernes vederlagsbetaling holdes utenfor) delt på totalt antall 

institusjonsdøgn for institusjonen. 

 

 

Korttidsopphold: 

 

Døgnsats: kr.129-      Dagopphold: kr.68,-  

 

Døgnsatsen endres i takt med den maksimalsats som de sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Avlastning 

Opphold i institusjon for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har     

privat hjelp i hjemmet. Formålet med ordningen er at pårørende og andre som har særlig   

tyngende omsorgsarbeid for pleietrengende personer skal ha mulighet til å få avlastning 



fra omsorgsarbeidet. Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastning. 

 

 

Miljø/aktivitetstjenesten: 

 

Egenandel kr.160,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 3 ganger pr. mnd. 

Egenandel kr.80,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 1 – 2 ganger pr. mnd. 

Dette skal dekke trivselstiltak som servering av kaffe, kaker og lignende. 

Det forutsettes at den enkelte bruker betaler for evt. kjøp av middag. 

 

 

DRIF-034/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Rådmannen fremmet tillegg til innstillingen: 

Fotpleie: 

 

Fotpleie: Ordinær timesats Kr. 392,- 

Fotpleie:  Ulike spesialtakster  

justeres  

med + 3,25 % 

 

 

Den endrede innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Med virkning fra 01.01.2012 fastsettes følgende satser i pleie/omsorg: 

 

Paviljongene: 

 

 Dagens sats i 

kr./mnd 

Økes til kr./mnd 

Husleie 3834,- (2943,-) 

a)1462,-  

                          

b)2921,-  

3959,- (3039,-) a) 1510,-   

                         b) 3016,- 

 

(tall i parentes gjelder ektepar) 

 

Der to beboere (ikke ektepar) deler leilighet vil husleie være: 

a) Enkelt rom: kr.1510,- 

b) Stort rom:   kr.3016,- 

 

Det forutsettes at den enkelte beboer betaler medisinske forbruksvarer og legetjenester,  

samt ordinær betaling for hjemmehjelpstjenester. 

 

 

Trygghetsalarm: 

 

Leie inkl. utrykning økes fra kr.170,- pr/mnd til kr.176,- pr/mnd. for brukere 

over 2 G  



For brukere under 2 G kr.165,- pr.mnd. inkl.hjemmtjenester . Se rundskriv I-

6/2006  
 

Ved tap av alarmknapp må den erstattes av bruker med kr.900,- 

 

 

Hjemmetjenester: 

 

Grunnbeløpet pr.01.05.2011 kr. 79216 

 

Utgiftstaket, månedsabonnement og timesats endres i takt med de maksimalsatser som de 

sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Nettoinntekt  Utgiftstak/år Månedssats 

abonnement 

pr/mnd. 

Timesats 

Inntil 2 G 1980,- 1)  165,- 

(max.pris 

uavhengig av 

antall timer 

pr.mnd) 

 

2 – 4 G 11424,-   952,- 2) 119,- 

Over 4 G 18336,- 1528,- 2)  191,- 

 

1) Maksimalsats i samsvar med det til enhver tid gjeldene statlig fastsatt betalingstak 

2) 3,5 % økning av satsene 2011 

 

 

 Langtidsopphold: 

 

Som hovedregel skal ikke betaling overstige det som det koster å drive en 

institusjonsplass, dvs.kurdøgnpris. Dersom en beboers inntekter medfører at 

egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen det maksimale 

vedkommende skal betale. Kurdøgnprisen beregnes på følgende måned: Netto 

driftsutgifter for inst. (beboernes vederlagsbetaling holdes utenfor) delt på totalt antall 

institusjonsdøgn for institusjonen. 

 

 

Korttidsopphold: 

 

Døgnsats: kr.129-      Dagopphold: kr.68,-  

 

Døgnsatsen endres i takt med den maksimalsats som de sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Avlastning 

 

Opphold i institusjon for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har     

privat hjelp i hjemmet. Formålet med ordningen er at pårørende og andre som har særlig   



tyngende omsorgsarbeid for pleietrengende personer skal ha mulighet til å få avlastning 

fra omsorgsarbeidet. Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastning. 

 

 

Miljø/aktivitetstjenesten: 

 

Egenandel kr.160,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 3 ganger pr. mnd. 

Egenandel kr.80,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 1 – 2 ganger pr. mnd. 

Dette skal dekke trivselstiltak som servering av kaffe, kaker og lignende. 

Det forutsettes at den enkelte bruker betaler for evt. kjøp av middag. 

 

 

Fotpleie: 

 

Fotpleie: Ordinær timesats Kr. 392,- 

Fotpleie:  Ulike spesialtakster  

justeres  

med + 3,25 % 

 

 

FOR-040/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med virkning fra 01.01.2012 fastsettes følgende satser i pleie/omsorg: 

 

Paviljongene: 

 

 Dagens sats i 

kr./mnd 

Økes til kr./mnd 

Husleie 3834,- (2943,-) 

a)1462,-  

                          

b)2921,-  

3959,- (3039,-) a) 1510,-   

                         b) 3016,- 

 

(tall i parentes gjelder ektepar) 

 

Der to beboere (ikke ektepar) deler leilighet vil husleie være: 

a) Enkelt rom: kr.1510,- 

b) Stort rom:   kr.3016,- 

 

Det forutsettes at den enkelte beboer betaler medisinske forbruksvarer og legetjenester,  

samt ordinær betaling for hjemmehjelpstjenester. 

 

 

Trygghetsalarm: 

 

Leie inkl. utrykning økes fra kr.170,- pr/mnd til kr.176,- pr/mnd. for brukere 



over 2 G  

For brukere under 2 G kr.165,- pr.mnd. inkl.hjemmtjenester . Se rundskriv I-

6/2006  

 

Ved tap av alarmknapp må den erstattes av bruker med kr.900,- 

 

 

Hjemmetjenester: 

 

Grunnbeløpet pr.01.05.2011 kr. 79216 

 

Utgiftstaket, månedsabonnement og timesats endres i takt med de maksimalsatser som de 

sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Nettoinntekt  Utgiftstak/år Månedssats 

abonnement 

pr/mnd. 

Timesats 

Inntil 2 G 1980,- 1)  165,- 

(max.pris 

uavhengig av 

antall timer 

pr.mnd) 

 

2 – 4 G 11424,-   952,- 2) 119,- 

Over 4 G 18336,- 1528,- 2)  191,- 

 

1) Maksimalsats i samsvar med det til enhver tid gjeldene statlig fastsatt betalingstak 

2) 3,5 % økning av satsene 2011 

 

 

 Langtidsopphold: 

 

Som hovedregel skal ikke betaling overstige det som det koster å drive en 

institusjonsplass, dvs.kurdøgnpris. Dersom en beboers inntekter medfører at 

egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen det maksimale 

vedkommende skal betale. Kurdøgnprisen beregnes på følgende måned: Netto 

driftsutgifter for inst. (beboernes vederlagsbetaling holdes utenfor) delt på totalt antall 

institusjonsdøgn for institusjonen. 

 

 

Korttidsopphold: 

 

Døgnsats: kr.129-      Dagopphold: kr.68,-  

 

Døgnsatsen endres i takt med den maksimalsats som de sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Avlastning 



 

Opphold i institusjon for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har     

privat hjelp i hjemmet. Formålet med ordningen er at pårørende og andre som har særlig   

tyngende omsorgsarbeid for pleietrengende personer skal ha mulighet til å få avlastning 

fra omsorgsarbeidet. Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastning. 

 

 

Miljø/aktivitetstjenesten: 

 

Egenandel kr.160,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 3 ganger pr. mnd. 

Egenandel kr.80,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 1 – 2 ganger pr. mnd. 

Dette skal dekke trivselstiltak som servering av kaffe, kaker og lignende. 

Det forutsettes at den enkelte bruker betaler for evt. kjøp av middag. 

 

 

Fotpleie: 

 

Fotpleie: Ordinær timesats Kr. 392,- 

Fotpleie:  Ulike spesialtakster  

justeres  

med + 3,25 % 

 

 

KOM-068/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Med virkning fra 01.01.2012 fastsettes følgende satser i pleie/omsorg: 

 

Paviljongene: 

 

 Dagens sats i 

kr./mnd 

Økes til kr./mnd 

Husleie 3834,- (2943,-) 

a)1462,-  

                          

b)2921,-  

3959,- (3039,-) a) 1510,-   

                         b) 3016,- 

 

(tall i parentes gjelder ektepar) 

 

Der to beboere (ikke ektepar) deler leilighet vil husleie være: 

a) Enkelt rom: kr.1510,- 

b) Stort rom:   kr.3016,- 

 

Det forutsettes at den enkelte beboer betaler medisinske forbruksvarer og legetjenester,  

samt ordinær betaling for hjemmehjelpstjenester. 

 



 

Trygghetsalarm: 

 

Leie inkl. utrykning økes fra kr.170,- pr/mnd til kr.176,- pr/mnd. for brukere 

over 2 G  

For brukere under 2 G kr.165,- pr.mnd. inkl.hjemmtjenester . Se rundskriv I-

6/2006  

 

Ved tap av alarmknapp må den erstattes av bruker med kr.900,- 

 

 

Hjemmetjenester: 

 

Grunnbeløpet pr.01.05.2011 kr. 79216 

 

Utgiftstaket, månedsabonnement og timesats endres i takt med de maksimalsatser som de 

sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Nettoinntekt  Utgiftstak/år Månedssats 

abonnement 

pr/mnd. 

Timesats 

Inntil 2 G 1980,- 1)  165,- 

(max.pris 

uavhengig av 

antall timer 

pr.mnd) 

 

2 – 4 G 11424,-   952,- 2) 119,- 

Over 4 G 18336,- 1528,- 2)  191,- 

 

3) Maksimalsats i samsvar med det til enhver tid gjeldene statlig fastsatt betalingstak 

4) 3,5 % økning av satsene 2011 

 

 

 Langtidsopphold: 

 

Som hovedregel skal ikke betaling overstige det som det koster å drive en 

institusjonsplass, dvs.kurdøgnpris. Dersom en beboers inntekter medfører at 

egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen det maksimale 

vedkommende skal betale. Kurdøgnprisen beregnes på følgende måned: Netto 

driftsutgifter for inst. (beboernes vederlagsbetaling holdes utenfor) delt på totalt antall 

institusjonsdøgn for institusjonen. 

 

 

Korttidsopphold: 

 

Døgnsats: kr.129-      Dagopphold: kr.68,-  



 

Døgnsatsen endres i takt med den maksimalsats som de sentrale retningslinjer fastsetter. 

 

 

Avlastning 

 

Opphold i institusjon for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har     

privat hjelp i hjemmet. Formålet med ordningen er at pårørende og andre som har særlig   

tyngende omsorgsarbeid for pleietrengende personer skal ha mulighet til å få avlastning 

fra omsorgsarbeidet. Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastning. 

 

 

Miljø/aktivitetstjenesten: 

 

Egenandel kr.160,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 3 ganger pr. mnd. 

Egenandel kr.80,- pr.mnd. for dagsentertilbud fra 1 – 2 ganger pr. mnd. 

Dette skal dekke trivselstiltak som servering av kaffe, kaker og lignende. 

Det forutsettes at den enkelte bruker betaler for evt. kjøp av middag. 

 

 

Fotpleie: 

 

Fotpleie: Ordinær timesats Kr. 392,- 

Fotpleie:  Ulike spesialtakster  

justeres  

med + 3,25 % 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder helsetunet    

Enhetsleder hjemmetjenesten    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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EGENBETALINGSSATSER, ENHET HELSE 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Innen enhet helse er der følgende tjenester hvor kommunene fastsetter egenbetalingssatsene: 

 

 Servicemedarbeidere: Installasjon trygghetsalarm: 260,- inneværende år. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fra 01.01.2012 fastsettes følgende egenbetalingssatser for tjenester innen enhet helse, en 

økning på 3,25% 

 

Servicemedarbeider: Installasjon trygghetsalarm Kr. 270,- 

 

 

DRIF-035/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fra 01.01.2012 fastsettes følgende egenbetalingssatser for tjenester innen enhet helse, en 

økning på 3,2 5% 

 

Servicemedarbeider: Installasjon 

trygghetsalarm 

Kr. 270,- 

 

 

FOR-041/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Fra 01.01.2012 fastsettes følgende egenbetalingssatser for tjenester innen enhet helse, en 

økning på 3,2 5% 

 

Servicemedarbeider: Installasjon 

trygghetsalarm 

Kr. 270,- 

 

 

KOM-069/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fra 01.01.2012 fastsettes følgende egenbetalingssatser for tjenester innen enhet helse, en 

økning på 3,2 5% 

 

Servicemedarbeider: Installasjon 

trygghetsalarm 

Kr. 270,- 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder helse    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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HUSLEIEØKNING 2012 KOMMUNALE GJENNOMGANGSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Husleieloven har et eget kapittel om leieprisvern.  

 

Vi velger å sitere deler av dette kapittel.  

 

§ 4-1. Det alminnelige leieprisvern  

Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på 

avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår.  

 

§ 4-2. Indeksregulering  

Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende 

begrensninger:  

a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste 

leiefastsetting,  

b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og  

c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst en måneds frist før endringen kan settes i 

verk.  

 

§ 4-3. Tilpassing til gjengs leie  

Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring enn den som kreves etter 

§ 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt til gjengs leie på 

iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Ved 

leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes 

leierens forbedringer og innsats.  

 

Tilpassning av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er 

framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.  

 

 

Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter 

bestemmelsene i § 12-2. 

Saksopplysninger: 



 

Fra Statistisk Sentralbyrå:  

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,95 prosent fra september 2010 til september 2011.  

 

En økning på 1,95 % i husleie kan iverksettes fra 01.01.2012 for de fleste boenhetene. Dette ut 

fra tolking av lovens bestemmelser.  

 

I arbeidet med budsjettet for 2012 foreslår rådmannen en husleieøkning på 1,95 % for de 

kommunale gjennomgangsboligene. 

 

For kommunale leiligheter i borettslag vil en eventuell ytterligere økning i husleien, som 

borettslagene selv vedtar, komme i tillegg.  

 

Depositumet foreslås uendret på kr. 10.000,-. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er her snakk om en indeksregulering av leieprisene. Denne endringen kan derfor iverksettes 

fra 01.01.2012 for de fleste boenheter. I de tilfeller der det har flyttet inn personer i våre 

boenheter i løpet av 2011 vil økningen gjennomføres i henhold til husleieloven.  

. 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar en husleieøkning på 1,95% for Fauske kommunes 

gjennomgangsboliger, gjeldende fra 01.01.2012 

 

 

DRIF-036/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar en husleieøkning på 1,95% for Fauske kommunes 

gjennomgangsboliger, gjeldende fra 01.01.2012 

 

 

FOR-042/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar en husleieøkning på 1,95% for Fauske kommunes 

gjennomgangsboliger, gjeldende fra 01.01.2012 

 

 

KOM-070/12 VEDTAK-  13.12.2011 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 

 



VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar en husleieøkning på 1,95% for Fauske kommunes 

gjennomgangsboliger, gjeldende fra 01.01.2012 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget    

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


