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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. 
 

 

Som kulturinnslag fikk kommunestyre høre følgende kulturskoleelever: 

 Linnea Noresjø, piano 

 Elise Karlsen, drama 

 Rikard Johansen, gitar 

 Ann-Heidi J. Kyllingmark, drama 

 Hanna Stai, piano 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til innkallinga: 

 Orientering ang. samhandlingsreformen 

 Ekstra sak 75/12 Sulitjelma skole behandles som første sak 

 Kjell Eilertsen (FL): Det blir ikke opplæring før i mars. Reglement for kommunestyre 

burde vært utdelt. 

 Ole Tobias Orvin (SV): Burde ikke posisjonens budsjettforslag vært lagt fram i 

formannskapet? 

 Jørn Stene (FL): Kommer til å fremme forslag om ny praksis i budsjettbehandlingen. 

 Tom Vidar Karlsen (AP): I dag har vi ekstrasak som får innvirkning på budsjettet. 

 Kjell Eilertsen (FL): I følge kommunelovens § 45 skal kommunestyret vedta 

årsbudsjettet på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Innstillingen med alle 

forslag skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager.  

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Kjell Eilertsen: Ordfører svarte. Reglementet utdeles i møtet i dag. 

Ole Tobias Orvin: Ordfører svarte. Alle forslagene burde vært lagt fram i formannskapet, men 

ordfører kan ikke pålegge at forslagene skal komme i formannskapet, hvis de ikke er ferdig. 

 

 

Omstillingsleder Ole Reidar Sollund orienterte om samhandlingsreformen. 
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071/12: BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 

GJELDENDE FRA 15/8 2012   
 

INNSTILLING : 
 

Følgende betalingssatser gjelder for perioden 15.08.2012-14.08.2013 

1. Hel plass (100 %) ………………………………….. koster:     kr. 2.330,- 

    Halv plass (50 %)…………………………………..  koster:     kr. 1.165,- 

 

2. Det gis søskenmoderasjon for barn nr. 2 med 30 %. 

    Fra barn nr. 3 og flere ytes 50 % reduksjon.  

 

3. Den enkelte barnehages Samarbeidsutvalg fastsetter kostpenger ut fra selvkost. 

 

4. Ordningen med enkelttimer /dager videreføres etter følgende satser: 

   Sats pr. time inntil 6 timer: kr. 40,- 

   Sats pr. dag: kr. 200,- 

   Matpenger pr. dag: kr. 20,- 

 

 

 

DRIF-024/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Følgende betalingssatser gjelder for perioden 15.08.2012-14.08.2013 

1. Hel plass (100 %) ………………………………….. koster:     kr. 2.330,- 

    Halv plass (50 %)…………………………………..  koster:     kr. 1.165,- 

 

2. Det gis søskenmoderasjon for barn nr. 2 med 30 %. 

    Fra barn nr. 3 og flere ytes 50 % reduksjon.  

 

3. Den enkelte barnehages Samarbeidsutvalg fastsetter kostpenger ut fra selvkost. 

 

4. Ordningen med enkelttimer /dager videreføres etter følgende satser: 

   Sats pr. time inntil 6 timer: kr. 40,- 

   Sats pr. dag: kr. 200,- 

   Matpenger pr. dag: kr. 20,- 

 

 

FOR-030/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNSTYRET: 

Følgende betalingssatser gjelder for perioden 15.08.2012-14.08.2013 

1. Hel plass (100 %) ………………………………….. koster:     kr. 2.330,- 

    Halv plass (50 %)…………………………………..  koster:     kr. 1.165,- 

 



2. Det gis søskenmoderasjon for barn nr. 2 med 30 %. 

    Fra barn nr. 3 og flere ytes 50 % reduksjon.  

 

3. Den enkelte barnehages Samarbeidsutvalg fastsetter kostpenger ut fra selvkost. 

 

4. Ordningen med enkelttimer /dager videreføres etter følgende satser: 

   Sats pr. time inntil 6 timer: kr. 40,- 

   Sats pr. dag: kr. 200,- 

   Matpenger pr. dag: kr. 20,- 

 

 

KOM-071/12 VEDTAK-  15.12.2011 
 

Jørn Stene (FL) foreslo nytt punkt 1: 

Følgende betalingssatser gjelder for perioden 01.01.2012 – 31.12.2013 

Hel plass (100 %)  koster: kr. 1930,- 

Halv plass (50 %)  koster: kr. 965,- 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Formannskapets innstilling pkt. 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Følgende betalingssatser gjelder for perioden 15.08.2012-14.08.2013 

1. Hel plass (100 %) ………………………………….. koster:     kr. 2.330,- 

    Halv plass (50 %)…………………………………..  koster:     kr. 1.165,- 

 

2. Det gis søskenmoderasjon for barn nr. 2 med 30 %. 

    Fra barn nr. 3 og flere ytes 50 % reduksjon.  

 

3. Den enkelte barnehages Samarbeidsutvalg fastsetter kostpenger ut fra selvkost. 

 

4. Ordningen med enkelttimer /dager videreføres etter følgende satser: 

   Sats pr. time inntil 6 timer: kr. 40,- 

   Sats pr. dag: kr. 200,- 

   Matpenger pr. dag: kr. 20,- 

 

 

072/12: BETALINGSSATSER FOR SFO SKOLEÅRET 2012/2013  
 

INNSTILLING : 
 

For skoleåret 2012/2013 økes satsene for opphold og for reduksjon i foreldrebetaling, 

mens satsene for matpenger holdes uforandret. 

 

1. Sats 1: opphold 0 – 15 t/u kr. 790,- 

2. Sats 2: opphold 16 t/u og oppover kr. 1380,- 

3. Matpenger på sats 1 og 2, holdes på henholdsvis kr. 100,- og kr. 120,- og kommer i 

tillegg til oppholds-sats. 

4. Der leksehjelpen er lagt inn i SFO tiden reduseres sats 1 og 2 med kr. 103,- pr. mnd. 



 

 

DRIF-025/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

For skoleåret 2012/2013 økes satsene for opphold og for reduksjon i foreldrebetaling, 

mens satsene for matpenger holdes uforandret. 

 

1. Sats 1: opphold 0 – 15 t/u kr. 790,- 

2. Sats 2: opphold 16 t/u og oppover kr. 1380,- 

3. Matpenger på sats 1 og 2, holdes på henholdsvis kr. 100,- og kr. 120,- og kommer i 

tillegg til oppholds-sats. 

4. Der leksehjelpen er lagt inn i SFO tiden reduseres sats 1 og 2 med kr. 103,- pr. mnd. 

 

 

FOR-031/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNSTYRET: 

For skoleåret 2012/2013 økes satsene for opphold og for reduksjon i foreldrebetaling, 

mens satsene for matpenger holdes uforandret. 

 

1. Sats 1: opphold 0 – 15 t/u kr. 790,- 

2. Sats 2: opphold 16 t/u og oppover kr. 1380,- 

3. Matpenger på sats 1 og 2, holdes på henholdsvis kr. 100,- og kr. 120,- og kommer i 

tillegg til oppholds-sats. 

4. Der leksehjelpen er lagt inn i SFO tiden reduseres sats 1 og 2 med kr. 103,- pr. mnd. 

 

 

KOM-072/12 VEDTAK-  15.12.2011 
 

Jørn Stene (FL) foreslo endring i punkt 1 og 2: 

Fra 01.01.2012 fastsettes satsene i SFO til følgende: 

1. Sats 1: Opphold 0 – 15 t/u kr. 500,- 

2. Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover kr. 1000,- 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

For skoleåret 2012/2013 økes satsene for opphold og for reduksjon i foreldrebetaling, 

mens satsene for matpenger holdes uforandret. 

 

1. Sats 1: opphold 0 – 15 t/u kr. 790,- 



2. Sats 2: opphold 16 t/u og oppover kr. 1380,- 

3. Matpenger på sats 1 og 2, holdes på henholdsvis kr. 100,- og kr. 120,- og kommer 

i tillegg til oppholds-sats. 

4. Der leksehjelpen er lagt inn i SFO tiden reduseres sats 1 og 2 med kr. 103,- pr. 

mnd. 

 

 

073/12: NORM FOR SOSIALHJELP 2012  
 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige 

normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012. 

 

 

DRIF-026/12 VEDTAK-  23.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige 

normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012. 

 

 

FOR-032/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNSTYRET: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige 

normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012. 

 

 

KOM-073/12 VEDTAK-  15.12.2011 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Fauske kommune benytter de statlige veiledende normer + 20 % økning for utmåling 

av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 20 % økning reguleres i tråd 

med de statlige normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige 

normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012. 

 

 



074/12: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2013-2015  
 

INNSTILLING : 
 

1.1 Visjon for Fauske kommune  
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives. 

 

1.2  Overordnet mål for Fauske kommune  
Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til 

samfunn der det er: 

 God folkehelse 

 Vekst i næringslivet 

 Vekst i folketall 

 Gode tjenester 

 

1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er 

 Strategi 1: Folkehelse 

 Strategi 2: Steds- og næringsutvikling – de tre sentraene 

 Strategi 3: Frivillig sektor 

 Strategi 4: Oppvekst, bo og nærmiljø 

 Strategi 5: Den regionale dimensjonen 

 Strategi 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker 

 

2.1 Økonomiplan.  

1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til 

økonomiplan for Fauske kommune.  

2. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende skolestruktur i Fauske 

kommune. Både for budsjettåret 2012, men også for økonomiplanperioden. 

3. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende drift, vedlikehold og 

utvikling av eiendomsforvaltningen i økonomiplan perioden.  

4. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere;  

a. Perspektivmelding fra 2013 

b. Frivillighetsmelding 

c. Storkjøkken drift 

d. Interkommunalt samarbeid  

 

 

2.2 Budsjett 2012. 

 

1. Budsjett 2012 vedtas. 

2. For skatteåret 2012 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste 

eiendommer i avgrensa område, jfr lov om eiendomsskatt til kommunene §3 

første ledd, bokstav e.  

Hva som regnes for klart avgrenset område fremkommer av kommunestyrevedtak 

75/04. 

 

Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jfr §11 første ledd: 

 boliger 7 ‰  



 verker og bruk: 7 ‰  

 Forretningseiendommer: 7 ‰ 

 

Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 

foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jfr § 7, bokstav a.  Drives 

det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales 

eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer. 

 

Det er nå gått 10 år siden forrige alminnelig taksering. Ny alminnelig taksering 

må gjennomføres i 2012, jfr byskatteloven §4 første ledd.  

3. Budsjettrammer for 2012 for Fauske kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra 

bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av 

myndighet i budsjettsaker. 

4. Rådmannen gis fullmakt til ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme 

begrenset oppad til 60,0 mill. kroner. Dette er en økning fra 40,0  mill kr. 

5. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 702.000,- 

ii. Godtgjørelse varaordfører settes til kr. 89.888,- 

6. For 2012 legges det opp til en samlet låneramme på 43,680 mill. kroner til 

følgende tiltak: 

 

 

 



 

7. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i §50. I budsjett 

og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. 

 

 

FOR-043/12 VEDTAK-  28.11.2011 
 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1.1 Visjon for Fauske kommune  
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives. 

 

1.2  Overordnet mål for Fauske kommune  

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til 

samfunn der det er: 

 God folkehelse 

 Vekst i næringslivet 

 Vekst i folketall 

 Gode tjenester 

 

1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er 

 Strategi 1: Folkehelse 

Ordinær investering 2012 Beløp (i 1000 kr)

Skolemateriell 1 000                          

Vestmyra skole 11 000                       

Sulitjelma skole 20 000                       

Aksjon skolevei 200                             

Erikstad kirkegård 2 450                          

Oppgradering gatelys 500                             

Tilrettelegging samh. Reformen 2 200                          

Lastebil 2 300                          

IT utstyr 1 200                          

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2 000                          

Sum 42 850                       

Mva kompensasjon -8 570                        

Salg av eiendom -1 000                        

Nye lån ord investering 33 280                       

VA  2012 Beløp (i 1000 kr)

Vann 6 000                          

Avløp 4 000                          

Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft 3 000                          

Sum VAR investeringer 13 000                       

Mva refundert -2 600                        

Nye VAR lån 10 400                       

Totalt nye lån 2012 43 680                       



 Strategi 2: Steds- og næringsutvikling – de tre sentraene 

 Strategi 3: Frivillig sektor 

 Strategi 4: Oppvekst, bo og nærmiljø 

 Strategi 5: Den regionale dimensjonen 

 Strategi 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker 

 

2.1 Økonomiplan.  

1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til 

økonomiplan for Fauske kommune.  

2. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende skolestruktur i Fauske 

kommune. Både for budsjettåret 2012, men også for økonomiplanperioden. 

3. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende drift, vedlikehold og 

utvikling av eiendomsforvaltningen i økonomiplan perioden.  

4. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere;  

a. Perspektivmelding fra 2013 

b. Frivillighetsmelding 

c. Storkjøkken drift 

d. Interkommunalt samarbeid  

 

 

2.2 Budsjett 2012. 

 

1. Budsjett 2012 vedtas. 

2. For skatteåret 2012 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste 

eiendommer i avgrensa område, jfr lov om eiendomsskatt til kommunene §3 første ledd, 

bokstav e.  

Hva som regnes for klart avgrenset område fremkommer av kommunestyrevedtak 75/04. 

 

Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jfr §11 første ledd: 

 boliger 7 ‰  

 verker og bruk: 7 ‰  

 Forretningseiendommer: 7 ‰ 

 

Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og 

som benyttes til deres primærvirksomhet, jfr § 7, bokstav a.  Drives det kommersiell 

virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der 

kommersiell drift skjer. 

 

Det er nå gått 10 år siden forrige alminnelig taksering. Ny alminnelig taksering må 

gjennomføres i 2012, jfr byskatteloven §4 første ledd.  

3. Budsjettrammer for 2012 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten 

og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter 

fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

4. Rådmannen gis fullmakt til ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset 

oppad til 60,0 mill. kroner. Dette er en økning fra 40,0  mill kr. 

5. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 702.000,- 

ii. Godtgjørelse varaordfører settes til kr. 89.888,- 



6. For 2012 legges det opp til en samlet låneramme på 43,680 mill. kroner til følgende 

tiltak: 

 

 

 

 

7. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i §50. I budsjett og 

økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. 

 

 

AMU-022/11 VEDTAK-  05.12.2011 
 

Saken tas til orientering 

 

 

KOM-074/12 VEDTAK-  15.12.2011 
 

Det ble gjort oppmerksom på at ordførers godtgjørelse må endret som følge av endring 

i rådmannens lønn, jfr. godtgjørelsesreglementets § 3.1. Varaordførers godtgjørelse 

endret automatisk når lønnsutvikling i KS-området foreligger sammen med satsene i 

godtgjørelsesreglementet § 3.2 til og med § 3.6.. 

 

 

Ordinær investering 2012 Beløp (i 1000 kr)

Skolemateriell 1 000                          

Vestmyra skole 11 000                       

Sulitjelma skole 20 000                       

Aksjon skolevei 200                             

Erikstad kirkegård 2 450                          

Oppgradering gatelys 500                             

Tilrettelegging samh. Reformen 2 200                          

Lastebil 2 300                          

IT utstyr 1 200                          

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2 000                          

Sum 42 850                       

Mva kompensasjon -8 570                        

Salg av eiendom -1 000                        

Nye lån ord investering 33 280                       

VA  2012 Beløp (i 1000 kr)

Vann 6 000                          

Avløp 4 000                          

Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft 3 000                          

Sum VAR investeringer 13 000                       

Mva refundert -2 600                        

Nye VAR lån 10 400                       

Totalt nye lån 2012 43 680                       



Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP og H: 

Innledning: 

Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene. Dette 

blir et prioritert område fremover. Samtidig tilbyr Fauske kommune et velutviklet og 

høyt tjenestetilbud til befolkningen. Vi har gode tjenester i hele kommunen.  

 

Mye er bra, men mye kan bli bedre. Derfor er det svært viktig at vi fortsatt har fokus 

på folkehelsearbeid. Fauske står i spissen i Norge innen folkehelsearbeid. Denne 

posisjonen vil vi sikre og utvikle i perioden som kommer. Folkehelse er forebyggende 

arbeid på sitt beste.  

 

 

Nytt punkt 8 med underpunkter: 

  

1. En ansvarlig drift 

 

Fauske kommune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke 

forsvares over tid. Derfor må driften reduseres slik at vi hvert år har mulighet til å sette 

av penger både til investeringer, disposisjonsfond og for å møte de økonomiske 

utfordringene vi står overfor. Vi legger derfor opp til en styrt nedbemanning i Fauske 

kommune fra 2012 og i årene fremover. Det er helt nødvendig. De ansatte og deres 

organisasjoner tas med i denne prosessen.  

 

Målsettingen for 2012 er at det skal det spares 2 % på lønnsbudsjettet. Det utgjør ca. 

kr 6 millioner. I tillegg skal 1 % vakanse i stillinger for neste år spares inn. Det utgjør 

ca. kroner 3 millioner. 

 

Ingen skal sies opp, og innsparingene gjøres ved naturlig avgang i stillinger.  

 

Det vises for øvrig til det betydelige overforbruket på vikarer. Dette kan ikke fortsette 

og reduksjon her bør være et klart mål for 2012. Det skal ikke forekomme at vikarbruk 

går utover budsjettene.  

 

2. Arbeidsgiverpolitikk 

 

Vi avventer rapport fra arbeidsgruppa som jobber med forslag til tiltak innenfor 

pleie/omsorg for å redusere bruken av ufrivillig deltid, og fleksibilitet/vilje til 

tilrettelegging.  

 

Kompetanseplan for Fauske kommune legges frem til behandling første halvår 2012. 

 

Det legges inn kroner 500.000 til seniortiltak ut over Rådmannens budsjett. Samtidig 

ber vi Rådmannen sørge for at det legges til rette for at de ansatte får ta del i denne 

ordningen ute på enhetene. 

 

3. Satsing på våre eldre 

 

Samhandlingsreformen er en betydelig utfordring for alle kommuner i landet. Den skal 

sikre pasientene en forutsigbar pleie og sørge for en helhetlig arbeidsfordeling mellom 

stat og kommune. Vi ber Rådmannen ha betydelig fokus på de midler som er bevilget 

på statsbudsjettet og de midler som er satt av i dette budsjettet.  

 



Det settes av kroner 300.000 til å prosjektere omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 

Fauske sentrum, samt på Strømsnes. Prosjektet på Strømsnes kan føres opp i tråd med 

initiativ fra eierne av sentrumsgården i Strømsnes, eller ved oppføring av nybygg på 

Strømsnes. Dette må avklares raskt. Hvis ombygging er billigere, og ellers kan gi et 

like bra tilbud, velger man denne løsningen.  

 

Et samarbeid mellom Fauske kommune og eksterne aktører bør vurderes som et 

virkemiddel for å nå målene om flere omsorgsboliger. 

 

Prosjektet med demensboliger i Eiaveien skal gjennomføres. Dette prosjektet kommer 

som egen sak i 2012. 

 

Vi øker satsingen på avlastningsplasser med kroner 300.000. Det vil avhjelpe 

belastningen for de mange pårørende som hver dag gjør en svært viktig jobb for 

samfunnet ved å gi omsorg til sine nærmeste. 

 

4. Kvalitet i skole 

 

Barn og unge er framtida vår. Vi vil derfor ha fokus på kvalitet i skolen de kommende 

år. Det betyr en gjennomgang for å se om ressursene brukes riktig. Vi ber Rådmannen 

legge frem en sak for kommunestyret med forslag til ny skolestruktur i Fauske 

kommune. Denne saken vil vi ha til behandling i løpet av første halvår i 2012. 

 

Gode ordninger med etter- og videreutdanning vil være prioritert i perioden. Dette for 

å bedre kvaliteten på- og styrke motivasjonen hos den enkelte lærer.  

 

Fauske kommune skal sammen med Nordland fylkeskommune arbeide for å redusere 

frafallet i den videregående skolen. 

 

Sulitjelma skole skal bygges og det er satt av penger til dette i økonomiplanen. Det 

samme gjelder Vestmyra skolesenter. Dernest er det neste store skoleprosjektet 

renovering/nybygg av Valnesfjord skole. Skoleutbygging prioriteres i økonomiplanen 

de kommende år. Det ses på om flerbrukshallen skal være en del av dette prosjektet, 

og det signaliseres et ønske om å få realisert denne. For å få dette til er det nødvendig 

å se på muligheten for flere finansieringskilder. 

 

Tidlig innsats i barnehage og skole vil kunne forebygge behovene for 

spesialundervisning på en bedre måte enn i dag. Å sette inn ressurser på et tidlig 

tidspunkt i barnets utvikling vil kunne redusere behovet for betydelig ressursinnsats på 

et senere tidspunkt i utdanningsløpet. Det settes av kroner 500.000 til dette arbeidet.  

 

Barnehager: 

Fauske Kommune har nå et godt utbygget barnehagetilbud. Gjennom offentlige og 

private tilbud er det full barnehagedekning.  

 

Det er i budsjettet en betydelig økning på rammen til barnehagene for inventar og 

utstyr. Dette vil øke kvaliteten på tilbudet. Arbeidet med tidlig innsats er svært 

avgjørende for barns videre oppvekstvilkår. Dette arbeidet må prioriteres også i 

fremtiden. 

 

5. Kultur 

 



Kultur er et satsingsområde for posisjonen. Derfor fjernes kuttene i formannskapets 

innstilling.  

 

Det skal legges frem sak om finansiering og innhold av kulturhus i 2012. Finansiering 

av huset legges inn i budsjettet fra 2013. I det videre arbeidet settes det ned en komite 

som innstiller ovenfor kommunestyret om innhold og omfang. Det anbefales å hente 

inn ekstern kompetanse for å få fortgang i arbeidet. Denne innstillingen skal være klar 

i god tid før budsjettarbeidet neste høst. Kulturhuset skal bygges i sentrum, og 

rådhuset er første prioritet som lokasjon. Det tas sikte på byggestart i 2013. 

 

Komiteen skal bestå av 2 fra posisjonen og en fra opposisjonen. Ordfører tiltrer 

komiteen. Komiteen bes å sikre at representasjon fra administrasjonen, ungdomsråd, 

familiesenteret, kulturskolen, frivilligsentral, råd for funksjonshemmede, utøvere og 

andre blir ivaretatt i komiteen. Det settes av kroner 500.000 til dette arbeidet. Dette 

inkluderer eventuell innleie av prosjektleder/rapporter m.v. 

 

Sulitjelma samfunnshus er stedet for kultur i Sulitjelma. Det er satt i gang en prosess 

for å utrede hva en fortsatt forsvarlig og oppgradert drift av huset vil innebære. 

Formannskapet søker i januar 2012 å behandle søknad fra samfunnshuset om 

prosjektmidler. Den årlige støtten med kroner 150.000 til drift legges inn igjen via 

kulturmidlene.  

 

Det skal i 2012 være store og viktige arrangementer, ikke minst NM på ski og VM i 

dans. Fauske kommune skal være en støttespiller for disse prosjektene. I tillegg skal 

musikkspillet SLUSK settes opp. Formannskapet søker i januarmøtet å behandle 

søknader om støtte fra disse 3 arrangørene. 

 

Lag, foreninger og organisasjoner skal fortsatt sikres et godt driftsgrunnlag. 

 

6. Interkommunalt samarbeid 

 

2011 har vist at det er både positive og negative effekter ved interkommunalt 

samarbeid. På en rekke områder oppnår man en styrket kompetanse, økt fleksibilitet 

og styrke gjennom et utstrakt samarbeid mellom kommunene. På andre områder ser 

man at man mister kommunal styring over viktige områder for innbyggere. Vi ber 

derfor Rådmannen gå igjennom all vår virksomhet som er lagt ut til interkommunalt 

samarbeid og foreslå å kutte ut de områder som er unødvendige. Vi venter denne 

saken fremlagt i løpet av første halvår i 2012 

 

7. Infrastruktur/veier 

 

Det er stadig behov for å bedre infrastrukturen og veiene i kommunen. Posisjonen 

setter i budsjettet for 2012 av kroner 10 millioner i investeringer til dette formålet. 5 

millioner kroner skal brukes på veien mellom Hauan og Finneid. Den skal ferdigstilles 

med asfalt, gang/sykkelvei og belysning.  

 

Inntil 2 millioner kroner settes av i 2012 til infrastruktur i fjellet i Sulitjelma. Fylket 

har satt av til sammen 10 millioner kroner for årene 2012 og 2013, og kommunen skal 

søke samarbeid med fylket i denne sammenheng. Kommunen setter av penger til å 

utbedre parkeringsplassene ved skihytta, ved Kjelvatnkrysset og ved starten av 

turistløypa i Daja. Kommunen skal søke samarbeid med Statskog og SKS til 



utbedringene, og også de frivillige v/Il Malm og Hytteforeningen inviteres med. 

Parkeringsplassene bør utstyres med belysning og toaletter.  

 

3 millioner settes av til oppgradering av det øvrige kommunale veinettet. I dette 

beløpet ligger det også planleggingsmidler til trafikksikkerhetstiltak. 

 

8. Investeringer 

 

Det vises til talldel. I forhold til finansiering av investeringene som listes opp i 

talldelen, er det viktig å presisere at hoveddelen skal lånefinansieres. Men i tillegg 

søker vi å frigjøre egenkapital gjennom driften som en av finansieringskildene. Når det 

gjelder kulturhuset kommer vi tilbake med forslag på finansiering høsten 2012. 

 

Rådmannen har varslet en gjennomgang av kommunens eiendommer, og om det er 

formålstjenlig å selge noe av dette. Videre besitter kommunen både næringsareal og 

arealer til boligformål. Disse søkes fortløpende utviklet og solgt. Det legges inn et 

beløp på kroner 7 millioner i inntekt her, som benyttes til nye investeringer.  

 

9. Idrett  

 

Fauske kommune ønsker å videreføre det gode tilbudet til barn og unge i kommunen. 

Her er det mange lag og foreninger som legger ned en betydelig frivillig innsats. Dette 

er folkehelse i praksis. Det er store utfordringer på vedlikehold av anleggssiden. Det 

skal fortsatt være gratis for barn og trene/ha aktiviteter i kommunens lokaler.  

 

Fotballhallen skal realiseres i tråd med initiativ fra Fauske/Sprint. Det settes derfor av 

kroner 9,4 millioner i budsjettet for å klargjøre tomta til bygging i 2012. Denne 

klargjøringa må Fauske kommune ta ansvaret for, og det må arbeides raskt ift. 

anbudsprosessen for å nå målet om fremdrift. Det signaliseres at det i budsjettet for 

2013 bevilges kroner 5 millioner i investeringstilskudd, samt inntil kroner 400.000 i 

årlig leiegaranti for drift av hallen, så lenge behovet er tilstede. Det forutsettes at 

budsjettet fra Fauske/Sprint holder, og at hallen fullfinansieres.  

 

Det settes av kr 1,1 millioner til å legge kunstgressdekke på grusbanen i Valnesfjord. 

Det inkluderer flomlys. Dette forutsetter at oppsettet fra Valnesfjord IL er slik som 

skissert, og at prosjektet er fullfinansiert.  

 

10. Næringsutvikling 

 

Fauna styrkes betydelig i dette budsjettet. Vi har stor tro på at denne satsingen vil gi 

resultater. Videre er den strategiutviklingen som Fauna nå jobber med svært viktig.  

Formannskapet hadde i månedsskiftet nov/des strategimøte med styret i Fauna. Her 

fikk styret en oppfordring om å søke å videreutvikle selskapet til også å omfatte 

private aktører, samt å søke å styrke økonomien i selskapet, og derigjennom øke 

mulighetene for å lykkes som næringsselskap. Styret kommer tilbake til 

Formannskapet med en sak på dette. Det bør også ses på muligheten for felles 

næringslivssatsing i Bodø og i Indre Salten.    

 

Det skal ferdigstilles flere tomter i kommunen. Det kommer derfor en tomtepakke for 

Valnesfjord på kroner 2 millioner. Furnesfeltet og Haganeshaugen er sentrale i denne 

pakken. Dette finansieres ved hjelp av tomtefondet. Den nye veien gjør at det også er 



blitt mulig å etablere tomter for både bolig- og fritidsformål i området fra Røvika til 

Strømsnes.  

 

Det vil være svært positivt for Fauske kommune at det blir ny gruvedrift i Sulitjelma. 

Det er etablert kontakt på sentralt hold i flere partier, og det skal jobbes tett i 2012 for 

å avklare både forurensningsspørsmålet og ny etablering av gruvedrift i Sulitjelma.  

 

Det skal videre søkes å avklare om det skal bygges nytt fengsel i Norge. Vi tar for gitt 

at vedtaket om at neste landsfengsel skal ligge på Fauske gjelder enda.   

 

11. Tabell endringer på drift   (tall i 1000-kroner) 

 

Tiltak 
økte 
inntekter/ økte utgifter/ 

  
reduserte 
utgifter 

reduserte 
inntekter 

Kultur   650 

Seniortiltak   500 

Basseng i Sulitjelma   420 

Lønn plansjef drift   590 

Tidlig innsats i Fauske 
– tiltak   500 

Avlastningstilbud   300 

Barnevern   500 

Diverse tiltak idrett  160 

Nedbemanning 6000   

Vakanse 3000   

Sum økte 
inntekter/reduserte 
utgifter 9000  

Sum økte 
utgifter/reduserte 
inntekter  -3620 

Totalsum 5380   

Frigjøres til 
investeringer 3000   

Styrking likviditet 2380  

 

12. Tabell investeringer    (tall i 1000-kroner) 

 

Prosjekt 2012 2013 2014 2015 

Sulitjelma skole   
1772
8    

Valnesfjord 
skole/flerbrukshall   1000 

2500
0 

3400
0 

IKT folkevalgte 
             
300    

Omsorgsboliger 
forprosjekt 300       

Kulturhus sentrum 500     

Infrastruktur Sulitjelma 2000       

Vei Hauan/Finneid 5000       

Øvrige veiprosjekter 3000       

Fotballhall 9400 5000     

Investering Klungset 
skianlegg 300       

Ny 1100       



kunstgressbane/flomly
s  
Valnesfjord 

Frigjort egenkapital  -3000    

Salg av 
eiendommer/areal -7000    

Økt mva-refusjon
 
(Eksklusiv 

kunstgressbane Valnesfjord) 

  
         
-4432 

         
-6250 

         
-8500 

Sum 
1190
0 

1929
6 

1875
0 

2550
0 

 

 

Kommentarer: 

 

Denne tabellen er et tilleggsforslag til de investeringer som ligger i pkt 6.  

Prosjektene finansieres gjennom egne midler, frigjort egenkapital, salg av 

eiendommer/nærings- og tomteareal samt lån.  

 

Det er lagt inn 17.7 millioner ekstra for å finansiere ferdig ny skole i Sulitjelma.  

(Totalkostnad 77 millioner kroner). I fratrekk fra dette kommer 4,32 millioner kroner i 

mva-refusjon. Av økningen knytter ca. 6 millioner kroner seg til omlegging av vei/ny 

rundkjøring samt omlegging av vann og avløp. Den reelle kostnadsøkning for skolen i 

Sulitjelma er dermed ca. 10 millioner kroner. 

 

Innen 1. mars 2012 skal rådmannen, viss behov også med ekstern hjelp, avklare om 

sentralskolen er egnet økonomisk og byggeteknisk som alternativ til ny 1-10 skole på 

Vestmyra.  

 

Det kjøpes inn lesebrett til de folkevalgte i kommunestyre, drifts- og planutvalg. Dette 

vil gi besparelser på porto og lignende. I tillegg frigjøres arbeidstid i administrasjonen. 

 

 

 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: 

Punkt 1. Innledning: 

 

Kommunestyrets politiske og økonomiske politikk tar utgangspunkt i følgende 

verdigrunnlag: 

 

 Solidaritet, overfor hverandre, eldre, barn, syke og de svake grupper i Fauske. 

 Samhold og samarbeid, på tvers av politiske, kulturelle og etniske forskjeller. 

 Frihet for den enkelte, uten at det går på bekostning av fellesskapet. 

 

Den politikk, basert på disse verdier, vil medvirke til: Trygghet – Trivsel og Vekst i 

Fauske. 

 

Drift 

 

Punkt 2. Seniortiltak opprettholdes, kr. 0,50 mill. 

Punkt 3. Tilskudd til lag og foreninger innenfor kultur 

økes,  

kr. 0,65 mill. 

Punkt 4. Sulitjelma bad opprettholdes kr. 0,50 mill. 



Punkt 5. Tilskudd til lag og foreninger innenfor idrett 

økes,  

kr. 0,16 mill. 

Punkt 6. Lærertetthet videreføres, Tiltak i tråd med 

“tidlig innsats” prioriteres, 

kr. 2,33 mill. 

Punkt 7. Skolestruktur opprettholdes, Kr. 0,94 mill. 

Punkt 8.  Barnehagestruktur opprettholdes,  Kr. 0,70 mill. 

Punkt 9.  Vikarbanken innenfor Sykehjem og 

Hjemmetjenesten videreføres,  

Kr. 3,30 mill. 

Punkt 

10. 

Midlertidige barnevern stillinger videreføres 

og omgjøres til faste,  

Kr. 0,50 mill. 

Punkt 

11. 

Sosialstønads satser økes med 20 % utover 

statens normer,  

Kr. 0,70 mill. 

Punkt 

12. 

Reduserte barnehagesatser fra 01.01.2012,  Kr. 1,60 mill. 

Punkt 

13.  

Reduserte SFO satser fra 01.01.2012,  Kr. 0,80 mill. 

Punkt 

14.  

Tilskudd til førstegangsetablerere, fra kr. 0,05 

mill. til kr. 0,10 mill. 

Kr. 0,50 mill. 

Punkt 

15. 

Styrking av grunnbemanningen 

Miljø/Hjemmetjenesten 

Kr. 1,00 mill. 

Punkt 

16. 

Styrking av grunnbemanning institusjoner,  Kr. 1,00 mill. 

Punkt 

17. 

Deltidsstilling økes mot heltidsstillinger for de 

som ønsker,  

Kr. 2,00 mill. 

 

Sum punkt 2 til 17, økning utgifter Kr. 17,18 mill. 

 

Punkt 

18. 

Realistisk budsjettering av skatt på 

inntekt/formue, økning inntekt,  

Kr. 5,00 mill. 

Punkt 

19. 

Realistisk budsjettering brukerbetaling, 

økning inntekt, 

Kr. 0,80 mill. 

Punkt 

20.  

Realistisk budsjettering av salgs/leieinntekter, 

økning inntekt, 

Kr. 3,50 mill. 

Punkt 

21.  

Realistisk budsjettering av eiendomsskatt, 

økning inntekt,  

Kr. 1,00 mill. 

Punkt 

22. 

Reduksjon av kjøp, varer og tjenester som 

erstatter komm. Tjprod, 

Kr. 6,00 mill. 

Punkt 

23. 

Reduksjon av vikarutgift egenandel, 

vikarbyrå, 

Kr. 1,00 mill. 

Punkt 

24.  

Strukturtilpasning, redusert ramme 

rådmannens stab 

Kr. 3,88 mill. 

 

Sum punkt 18 til 24, økt inntekt/redusert utgift, Kr. 21,18 mill. 

 

= Netto overskudd som overføres investeringsbudsjett, Kr. 4,00 mill. 

 

 

Investeringsbudsjett 

 

Ramme/prosjekt Total 

ramme 

Årsbudsjett Økonomiplan 



  2012 2013 2014 2015 

- Punkt 25. Vestmyra 

skole fase 2. 

170 mill. 

netto 

11 mill. 80 mill. 79 mill.  

- Punkt 26. Hauan skole, 

utb. 1-7 

20 mill. 

netto 

2 mill. 8 mill. 10 mill.  

- Punkt 27. 

Sykehjemsplasser/Heldøgn 

pleie og omsorgsplasser i 

Valnesfjord 

20 mill. 

netto 

2 mill. 2 mill. 10 mill. 6 mill. 

= Sum økning +/- 

reduksjon 

 + 4 mill. - 3 mill. - 1 mill. + 6 mill. 

Finansiering      

Overført fra driftsresultat  4 mill.    

Reduksjon bruk ubun. 

Investf. 

  3 mill. 1 mill.  

Økt bruk av ubun. Investf.     6 mill. 

 

Felleslistas kommentarer til budsjettforslaget. 

 

Økte kostander: 

Punkt 2. innebærer at alle enheter kan gjennomføre intensjonen om inntak av vikar 

når seniortiltak om 1 ukes ekstra ferie tas ut. 

 

Punkt 3, 4 og 5 innebærer at tilskuddene til de frivillige lag og foreninger innenfor 

idrett og andre kulturorganisasjoner opprettholdes. Videre innebærer det at Sulitjelma 

bad opprettholdes, samt at tilskuddene til Sulitjelma samfunnshus, Sjønstå gård, 

Fauske kunstforening og tilskudd til kor og korps videreføres. 

 

Punkt 6, 7, 8, 12, 13 og 14 er en satsing som skal gjøre Fauske kommune attraktiv for 

unge mennesker å etablere seg i. God lærertetthet i skole og god bemanning i 

barnehager med satsing på kvalitet og fokus på tiltak i tråd med “tidig innsats”. En 

desentralisert skole og barnehagestruktur i nærmiljøet med tilgjengelig ledige plasser. 

Rimelige barnehage og SFO satser. Tilskudd på kr. 100.000,- for førstegangsetablerere 

til bygging av egen bolig, med mulighet til store tomter, vil medføre en 

befolkningsvekst av unge mennesker til Fauske kommune. 

 

Punkt 9 innebærer at vikarbanken opprettholdes. Rådmannens/formannskapets forslag 

om å nedlegge vikarbanken innebærer en reel reduksjon av faste ansatte innenfor 

hjemmetjenesten og sykehjemmet med 6,4 årsverk. Dette vil igjen medføre økt bruk 

av vikarbyrå. Denne privatisering av offentlige tjenester strir mot alt det de 

sosialdemokratiske partier i Fauske har stått for tidligere. Taperne vil være våre egne 

ansatte, og ikke minst våre pasienter og brukere av disse offentlige tjenester. 

 

Punkt 10 innebærer at barnevern tjenesten med dagens bemanning videreføres og ikke 

nedbygges slik rådmannens/formannskapets forslag innebærer. Argumentasjonen for 

nedbygging av tjenesten er, utfra den generelle økonomiske situasjon til 

kommunen, samt gjennomføring av tiltak på folkehelse rettet mot barn og unge, 

indikerer at man ikke har innsikt eller nok empati til å forstå hvilke forhold enkelte 

barn, ungdom og familier lever under i Fauske i dag. Forslaget fra Felleslista 

innebærer også at de midlertidige stillingene innenfor barnevern tjenesten gjøres om til 

faste stillinger. 

 



Punkt 11 innebærer at sosialstønads satsene kommer opp på det nivå de var 

sommeren 2007, før de borgerlige partier satte de ned med ca. 20 %. Den moderate 

økningen dette vil medføre innebærer at også disse menneskene får ta en liten del av 

den velstandsutvikling som vi øvrige i samfunnet har hatt. 

 

Punkt 12, 13 og 14 innebærer en erkjennelse om at grunnbemanningen innenfor 

Miljø/Hjemmetjenesten og ved institusjonene er for lav. Rapporter og også 

rådmannens budsjettkommentarer stadfester dette forholdet. Derfor vil Felleslista øke 

innsatsen på disse områder med til sammen 4 mill. kroner. Disse midlene skal først og 

fremst benyttes til å øke stillinger til heltidsstillinger for de som ønsker det, dernest 

ansatte flere. 

 

Økte inntekter/reduserte utgifter for å dekke økte kostnader. 

 

De foreslåtte økte inntekter/reduserte utgifter, punkt 18, 19, 20, 21 og 22 fremkommer 

når man legger til grunn en realistisk budsjettering basert på regnskap 2009, 2010 og 

økonomimeldinger i 2011. Det legges også til grunn at ved en økning i 

grunnbemanning vil behovet for innleie av vikarer fra vikarbyrå reduseres med 1 mill. 

kroner. Videre foreslår Felleslista at økningen til rådmannens stab ikke øker med netto 

18, 48 mill. kroner fra 2011 til 2012, men “bare” med 14, 6 mill. kroner. Reduksjonen 

benyttes blant annet til å opprettholde vikarbanken innenfor sykehjem og 

hjemmetjenesten. 

 

Felleslistas kommentarer til investeringsbudsjett. 

 

Felleslistas endringsforslag innebærer at man i stor grad forholder seg til de 

økonomiske rammer og prioriteringer i perioden, som rådmannen/formannskapet har 

foreslått. 

 

Den primære og viktigste ny investering som skal finne sted i perioden er Vestmyra 

ungdomsskole. Fase 2 Vestmyra. 

 

I tillegg, innenfor rammen og innenfor økonomiperioden, baserer vårt forslag seg på 

tidligere kommunestyrevedtak, og som er identisk med vårt valgprogram, at: 

 Hauan skole skal utbygges til en 1 – 7 skole 

 Inntil 20 sykehjemsplasser skal bygges i Valnesfjord til erstatning for 

nedbygging av Fauske Bygeheim. 

 

 

Punkt 28 i Felleslistas budsjettforslag. 

Kommunelovens § 45 nr. 3 sier blant annet følgende om årsbudsjettet: 

Innstilling til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal 

legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i 

kommunestyret. 

Denne praksis har ikke blitt fulgt i Fauske. Det nyvalgte kommunestyret i Fauske vil 

imidlertid etterstrebe å innføre en praksis i tråd med intensjonen i kommuneloven. I 

den forbindelse må rådmannen fremlegge sin innstilling til budsjett minimum 6 uker 

før formannskapet behandler budsjettet. Deretter legges formannskapets innstilling, 

med alle endringsforslag, ut til alminnelig ettersyn. En slik åpenhet omkring 

budsjettarbeidet vil stimulere til at alle innbyggere, brukere av tjenester, ansatte, 

organisasjoner og media har anledning til både å belyse konsekvenser med de forslag 



som foreligger, samt også påvirke politikere og de politiske partier. En slik 

fremgangsmåte kan også bidra til mer tverrpolitiske samarbeid. 

 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

INNLEDNING: 

 

Fauske Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for 

Fauske Kommune for 2012. 

 

GENERELT OM BUDSJETTFORSLAGET 
 

Fauske kommune har store verdier som er lett omsettelige, og som i langt bedre grad 

vil sette kommunen i stand til å løse de oppgavene kommunen i lovs form er satt til å 

løse. Fauske kommune er derfor en rik kommune. 

Kommunens innbyggere har likevel liten glede av de store verdiene, dette fordi 

kommunen årlig mangler penger til viktige driftsutgifter, og investeringer. Noe vi 

tydelig ser i budsjettet for 2012. 

  

Fremskrittspartiet vil gå motsatt vei ved å frigjøre midler gjennom å selge kommunalt 

eide aksjer i private firmaer, samtidig som det innføres konkurranse om å utføre 

kommunale oppgaver, og derved kunne gi innbyggerne et bedre tilbud. 

 

For Framskrittspartiet er kvaliteten på tjenestene det aller viktigste. Derfor ønsker vi at 

det utarbeides serviceavtaler som klarlegger nivået i detalj på den tjenesten vi skal 

utføre til innbyggerne. Dette for at politikerne skal kunne kvalitetssikre tjenestene, og 

at befolkningen skal kunne være orientert om hva de har krav på. Avvik fra 

serviceavtaler skal rapporteres fortløpende tilbake til politikerne med årsak til avviket. 

Dette er særdeles viktig når kommunen både bestiller, produserer og kontrollerer sine 

tjenester. 

 

Fremskrittspartiet vil styrke den private eiendomsretten, og kan derfor ikke akseptere 

formuesskatt, eiendomskatt og arveavgift. Slike skatter er i realiteten en 

dobbeltbeskatning. Eiendomsskatten fører til at bedrifter og boligeiere beskattes uten 

hensyn til skatteevne eller til overskudd. 

 

Det er beklagelig at kommunestyret i stedet for å se på egen drift, stadig øker sine 

utgifter, og derfor er nødt til å øke sine inntekter gjennom dobbeltbeskatning av sine 

innbyggere. Fremskrittspartiet vil gå imot den varslede omtakseringen av 

eiendommer. 

 

Den offentlige virksomhet skal utøves innenfor rammen av rettsstaten og demokratiet. 

Det norske demokratiet bør ha sin basis i lokalsamfunnet.  

 

Fremskrittspartiet vil understreke at kommunene er til for innbyggerne, og ikke 

motsatt. Derfor må det også bli lettere for innbyggerne å bestemme hvordan deres 

egen kommune skal være.  

 

Fauske Fremskrittsparti har som sitt mål at partiets folkevalgte skal være innbyggernes 

talsmenn overfor det offentlige.  

 



Fauske Fremskrittsparti mener at lokale folkeavstemninger, folkemøter, åpne høringer, 

brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal 

forvaltning. Med slik tiltak vil man bringe kommunes innbyggere med i både 

beslutningsprosesser og drift av tjenestene. Samtidig som man begrenser, politikernes, 

profesjonenes og byråkratenes makt til fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev, 

foreldre, brukere og innbyggere.  

Fremskrittspartiets budsjettforslag frigjør gjennom ”beste praksis” store summer fra 

driften, og over til investeringer og et bedre tilbud til innbyggerne.  

   

Fremskrittspartiets budsjettforslag innebærer en storstilt omfordeling av ressursene i 

Fauske kommune. Fra kommunal rikdom i form av aksjer i private selskaper - til et 

godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.  

 
 

Innovasjon og økt produktivitet for mer velferd  

 

NHO Service har utarbeidet en analyse som heter ”Mer velferd for pengene i Fauske 

kommune”. Denne analysen er basert på bruk av ”Beste praksis”. Analysen viser hvor 

mye det er mulig å spare på alternative driftsformer.  

Det er viktig å understreke at kommunen har ansvaret overfor innbyggerne for de 

kommunale tjenestene uavhengig av hvem som produserer tjenestene.  

Denne analysen viser at det er et potensial for kommunen til å utnytte dagens ressurser 

bedre, uavhengig av hvem som produserer tjenesten.  

Det understrekes også at analysen ikke viser muligheter ved privatisering. 

Privatisering fritar kommunen fra alt ansvar og overlater tilbud og etterspørsel til 

markedet alene. Denne analysen handler altså om hvordan man kan oppnå økt 

produktivitet i tjenestene som kommunen finansierer og har ansvar for. Det er her et 

bedre samspill mellom offentlig og privat sektor i mange tilfeller vil gi det vi mener er 

beste praksis. 

En viktig forutsetning for våre analyser er selvsagt at produktivitetsgevinster ikke er 

en følge av kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår.  

Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon.  Innovasjon handler som kjent om 

fornyelse og forbedring. Det handler i korthet om et kontinuerlig søkelys på hvordan 

man kan gjøre ting bedre.  

Kvalitetssikring og kontroll med tjenestene bør være like streng uavhengig av om det 

er kommunen selv eller andre som faktisk leverer tjenestene.  For å sikre kvalitet på 

tjenester må vi ha kunnskap om faktiske forhold. Derfor må kvaliteten på tjenestene 

måles. God konkurranse til innbyggernes fordel bør vektlegge tydelige kvalitetskrav 

så vel som god ressursutnyttelse.  

 

 

Hvilke utslag har dette for Fauske kommune 

 

Diagrammet under viser hvilke muligheter Fauske kommune har ved å velge 

alternative måter å organisere sine tjenester på (basisen for dette er innberettede kostra 

tall fra Fauske kommune). 

 

 Sykehjem Hjemmetjeneste Renhold Drift og 

vedlikehold 

Omfang av 

tjenester 

81 plasser 514 mottakere 44745 kvm 44745 kvm 

Dagens ca 75.5 mill. ca 49.5 mill. kr ca 12.5 mill. ca 38.5 mill. kr 



kostnader kr kr 

Kostnad beste 

praksis 

ca 51 mill. kr ca 37.5 mill. kr ca 7.5 mill. kr ca 29 mill. kr 

Frigjort ca 24.5 mill. 

kr 

ca 12 mill. kr ca 5 mill. kr ca 9.5 mill. kr 

I prosent ca 30 % ca 25 % ca 40 % ca 25 % 

I enheter ca 40 plasser ca 170 mottakere ca 10 årsverk ca 20 årsverk 

 

  

Ved konkurranseutsetting av 20 prosent av tjenesteproduksjonen knyttet til de fire 

omtalte kostnadsområdene frigjøres det en betydelig ressursgevinst. Kommunen får 

den største delen av de frigjorte ressursene i form av reduserte kostnader. 

Leverandører som driver effektivt får et overskudd. Staten får en andel av de frigjorte 

ressursene via skatt på overskudd hos eksterne leverandører.  

Frivillige eller private leverandører får anslagsvis 6 % av de frigjorte ressursene mens 

offentlig sektor får 94 %. 

 

Fremskrittspartiet legger derfor dette til grunn i sitt alternative budsjettforslag, men 

ikke med mer enn halvparten av de besparelsene NHO servise legger til grunn. 

 

 

Fauske Fremskrittsparti 

 

FAUSKE KOMMUNE VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ 

FØLGENDE MÅL: 

 

1. Fauske kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet 

opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 

 

2. Fauske kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape 

grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine 

innbyggere.  

 

3. Fauske kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest 

avhengige av kommunens tjenester i perioden. 

 

4. Fauske kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at tilbudet 

til brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

 

5. Fauske kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant 

kommunens ansatte.  

 

6. Fauske kommune V/ ordfører og rådmann skal ha en bred dialog med alle partier på 

Fylkesting og på Stortinget slik at Fauske kommunes interesser blir sikret.  

 

7. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide aktivt for å hjelpe 

mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

 

8. Fauske kommune skal ta befolkningen med på viktige avgjørelser ved aktivt å bruke 

folkeavstemning. 

 



9. Ordføreren gis i oppdrag å innlede forhandlinger med eierne av Salten 

Kraftsamband AS med sikte på å ta ned egenkapitalen i selskapet til ca. 40 pst. Det 

overskytende skal tas ut som et ekstraordinært utbytte til eierne. 

 

10. Fauske kommunestyre ber rådmannen i sin utredning av storkjøkkenet også å 

utrede avhending, eller nedleggelse. 

 

11. Kommunestyret ber rådmannen innføre pliktig oppmøte, og tildeling av passende 

arbeide for de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for. 

 

12. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om å organisere Teknisk etat 

som et aksjeselskap. 

 

13. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ordning der elev sammen med foreldre 

gis mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

 

14. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barnehageplass og 

kontantstøtte for toåringer. 

 

15. Fauske kommune ber rådmannen om å ikke gjennomføre omtaksering av 

eiendomsskattegrunnlaget. 

 

16. Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor en belyser fordeler og 

ulemper ved å selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

 

17. Kommunestyret ber om at det foretas en ekstern evaluering av effekten av Fauna 

AS. 

 

18. Kommunestyre ber rådmannen starte arbeide med utarbeidelse av planer og 

innhold i et nytt ”Allhus” i Valnesfjord, basert på offentlig privat samarbeide. 

 

19. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom driften ved skolene i Fauske 

kommune med sikte på en mer effektiv drift basert på fristilling av skolene, fritt 

skolevalg og derved konkurranse mellom de forskjellige skolene. Systemet skal basere 

seg på at midlene som stilles til disposisjon følger den enkelte elev, 

 

 

 

 
Mennesket vokser med sine høye mål! 

FAUSKE KOMMUNE 

SKAL VÆRE EN KOMMUNE  

TIL BESTE FOR  

INNBYGGERNE! 
 

 



 

Inntekter - Utgifter:  
 

Forslag til rammer for 2012:  

Emne                                    

Inntekter til investeringer/nedbetaling lån/avsetning til bank eller fond 

                                      Inntekter fra driftsbesparelser: 

Effektiv. administrasjon Kr.       1.000.000 

Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      25.000.000 

 

Frigjort til økt drift Kr.     26.000.000 

 

Økte driftsutgifter: 

Økte kostnader til 10 nye 

sykehjemsplasser 

Kr.      6.000.000 

Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.         500.000 

Økte kostnader for nye brukere 

hjemmetjenesten 

Kr.      1.750.000 

Historiske tilskudd til frivillig kultur 

oppheves ikke. 

Kr.         650.000 

Reduksjon eiendomsskatt for boliger Kr.      2.490.000 

Allhus Valnesfjord Kr.         500.000 

Økning skole Kr.      3.300.000 

 

 

Overskudd til investeringer Kr.      8.300.000 

 

Inntekter /mindre utgifter Investeringer: 

Ikke kjøp av lastebil Kr.     2.300.000 

Salg av aksjer Kr.   60.000.000 

Frigjort fra driftsbudsjett Kr.     8.300.000 

 

Økte investeringer: 

Vei investeringer Kr.   10.000.000 

 

 

Fond for boligbygging Kr.    10.000.000 
 

Avsetning til egenkapital og fond Kr.    63.110.000 
 

 

Sentraladministrasjonen 

 

Fremskrittspartiet vil på generelt grunnlag hevde at kommunene har en finansiell 

reserve som de hittil bare har tappet i beskjeden utstrekning: Muligheten til å 

effektivisere sin virksomhet. 

 

Denne muligheten ligger ikke i hovedsak i at de kommunalt ansatte skal jobbe mer 

eller hardere. Etter Fremskrittspartiets syn ligger kommunens store uutnyttede 

effektiviseringspotensial i å utnytte ”markedet” til å redusere sine utgifter. Det som er 

karakteristisk for de aller fleste norske kommuner, er at de ikke undersøker i markedet 

hvem som kan gi dem det beste tilbudet når de skal kjøpe varer, de undersøker ikke 



hvem som yter de beste og billigste tjenestetilbudene, de produserer selv varer og 

tjenester som kjøpes billigere og bedre på markedet.  

 

Eiendomsskatt 

Eiendom beskattes flere ganger ettersom man allerede har betalt skatt på inntekten 

eiendommen er ervervet for, samt dokumentavgift ved ervervet, eventuelt arveavgift, 

og merverdiavgift av påkostninger. Dessuten er eiendom allerede gjenstand for 

formuesbeskatning. 

For hytter fremstår eiendomsskatt som spesielt urimelig, ettersom en hytteeier som 

oftest har fast bopel i en annen kommune og derfor ikke har stemmerett og innflytelse 

i hyttekommunen. I mange tilfeller legger hytteeieren minimalt beslag på kommunale 

tjenester. Heldigvis er det ikke innført eiendomsskatt for hytter i Fauske kommune. 

Eiendomsskatt rammer barnefamilier og enslige eldre. Barnefamilier i etableringsfasen 

rammes fordi de gjerne har en høy gjeld, enslige eldre fordi de har pensjon som eneste 

inntekt. Eiendomsskatten rammer også leietakere som får påslag på husleien når 

husverten får økt sine utgifter.  

Fremskrittspartiet foreslår derfor at eiendomskatten for boliger settes til 0. 

 

Økt satsing på Fauske kommune 

Fremskrittspartiet ønsker en økt satsing på markedsføringstiltak av Fauske kommune. 

Et slikt prosjekt kan være et offentlig/privat samarbeids prosjekt om byggeklare 

tomter. 

Dette prosjektet settes i gang som et samarbeid mellom Fauske kommune og private 

grunneiere i kommunen. Målsetningen med prosjektet er å etablere flere byggeklare 

tomter de nærmeste årene som et ledd i å styrke bosetningen i kommunen. 

 

Fauske kommune oppretter et fond som skal finansiere opparbeidelse av byggeklare 

boligtomter i kommunen. Med byggeklare tomter menes at de aktuelle tomtene blir 

oppmålt, regulert ved behov og det legges til rette med vann, avløp og vei. Den 

konkrete samarbeidsformen mellom grunneierne og kommunen ligger i at kommunen 

finansierer tilrettelegging av vei, vann og avløp og markedsfører tomtene, mot at 

grunneierne avstår grunnen til boligformål, sørger for at tomtene blir gjort byggeklare 

og selger tomtene videre til en på forhånd avtalt pris. I praksis vil kommunens rolle 

være å legge til rette for og formidle en avtale mellom kjøper og selger. 

Hvilke grunneiere kommunen inngår avtale med avgjøres etter anbudsprinsippet. Det 

betyr at kommunen går offentlig ut og tilbyr ”tildeling av byggeklare boligfelt/tomter” 

til kommunens grunneiere. De grunneierne som er villige til å avstå de mest attraktive 

tomtene ut ifra kriteriene pris pr. tomt og pris for opparbeidelse av boligfelt/tomt tilbys 

byggeklare boligfelt/tomter av kommunen. 

 

Et slikt samarbeid vil gi både kommunen og de aktuelle grunneierne fortrinn. 

Grunneierne vil få tilrettelagt attraktive boligtomter uten at de selv har utgifter med 

det. Kommunen på sin side vil gjennom anbudsprinsippet kunne sile ut de beste 

tomtene ut ifra kriteriene pris og beliggenhet, og således sørge for at de beste 

tilgjengelige byggeklare tomtene i kommunen er tilgjengelige til best mulig 

markedspris.  På denne måten økes sjansen for tilflyttning til kommunen betraktelig. I 

budsjettet er det lagt opp til en økning av alle gebyrer. Fremskrittspartiet legger til 

grunn en gjennomgående effektivisering og bruk av konkurranse som vil kunne 

redusere kostnadene, og går derfor mot alle gebyrøkninger. 

 

Planutvalget er ansvarlig for denne prosessen. I denne prosessen bør eventuelle 

grendeutvalg informeres og gis anledning til å uttale seg og gjerne fungere som 



bindeledd mellom de aktuelle grunneierne og kommunen. Når kommunen har fått 

finansieringen på plass lyses ”anbudet” ut i kommunen. Alle grunneierne, uansett hvor 

de bor i kommunen må få anledning til å søke på ”tildeling av byggeklare 

boligfelt/tomter”. Anbudet skal foregå i to faser. I første anbudsrunde informerer 

grunneierne om beliggenhet, arealet som avstås og om ønsket salgspris pr. tomt. Når 

anbudsrunden er over, så er det planutvalgets oppgave å sile ut hvilke tilbud fra 

grunneierne som kommunen skal jobbe videre med. Planutvalget bør i denne 

sammenheng foreta befaring av de aktuelle områdene, og velge ut de tomtene som 

virker mest salgbare ut ifra kriteriene pris og beliggenhet. Når planutvalget har valgt ut 

hvilke tomter som virker interessante å jobbe videre med, så er det i neste omgang 

grunneiernes oppgave å beregne kostnader ved opparbeidelse av de aktuelle 

boligfelt/tomter. Jo lavere kostnad grunneierne kan tilby for å ferdigstille tomtene, jo 

billigere og mer attraktivt blir det for kommunen å finansiere prosjektet.  

 

Etter en helhetsvurdering basert på tomtenes salgbarhet og kommunens utgifter til 

grunnlagsinvesteringer velger planutvalget tilslutt ut de tomtene som kommunen går 

inn for å finansiere.  Grunneier får utbetalt utgiftene til opparbeidelse av tomtene etter 

at tomtene er ferdigstilt, eller kommunen kan inngå avtale med tredje part 

(entreprenør) om direkte utbetaling til dem. 

 

Salg av aksjer 

Fauske kommune har en betydelig kapitalreserve i form av aksjer. Både i form av sitt 

eierskap i Salten Kraftsamband AS og Fauske Lysverk AS. Når det gjelder førstnevnte 

viser Fremskrittspartiet til sitt forslag nr.9. Når det gjelder Fauske Lysverk er det 

ingen grunn til at Fauske kommune skal sitte som eier av nesten 50 pst av aksjeposten, 

og fremmer derfor forslag om at kommunens aksjepost selges.  

 
 

Grunnskolen 
 

Målet for Fremskrittspartiet er å skape en grunnskole som pedagogisk kan møte de 

utfordringer samfunnet står overfor. Det gjelder å gi de unge et godt grunnlag for 

videre utdanning innen allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning, samtidig som 

skoleverket er økonomisk rasjonelt og effektivt organisert.  

Fauske Fremskrittsparti ønsker å fristille skolene i kommunen slik at elever og 

foreldre har en større mulighet til å påvirke sin skole. Eleven fra hele Fauske skal fritt 

kunne velge den skole en ønsker å bruke. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter 

ved å være kreative i forhold til alternative inntektsmuligheter skal alle disse inntekter 

tilfalle den enkelte skole.  

 

I dagens skoleverk foretas det liten eller ingen evaluering av lærerens arbeide sett fra 

elevens og foreldrenes ståsted. Læreren går derfor glipp av verdifull tilbakemeling på 

det arbeidet de gjør. Fremskrittspartiet ønsker derfor å innføre en ordning hvor eleven 

i samråd med sine foreldre i en lukket evaluering gir karakterer til sine lærere. 

Fremskrittspartiet mener det er muligheter gjennom konkurranse mellom skolene å 

skape et kvalitativt bedre tilbud til elevene i kommunen.  

 

Fremskrittspartiet går derfor imot formannskapets forslag til kutt innefor 

skolesektoren. Dette betyr ikke at Fremskrittspartiet ønsker status quo, og viser til 

forslag nr. 19. 

 

 

Barnehager 



 

Fremskrittspartiet mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i 

frivillighet og valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk i Norge gir ikke foreldrene nok 

valgfrihet, og lovgivningen på området er altfor omfattende. 

Fremskrittspartiet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive 

barnehager. Dette må i størst mulig grad overlates til frivillige organisasjoner og 

private. Alle godkjente barnehager skal likestilles fra det offentliges side. 

Fremskrittspartiet vil liberalisere dagens barnehagelov og økonomisk likestille ulike 

former for barnepass. 

 

Fremskrittsparti ønsker at det primært skal bygges private barnehager i kommunen, 

Dette fordi Fremskrittspartiet er av den klare formening at private barnehager i 

kommunen gir et like godt tilbud til brukerne som de kommunale, men til en lavere 

pris.  

 

Samtidig er kommunen i en situasjon hvor man må forsøke å se på alternative 

muligheter for hvordan vi skal få knappe resurser til å strekke lengst mulig. En 

konsekvens av dette er at nye barnehager som skal bygges i kommunen må bygges og 

drives i privat regi for å redusere kommunens utgiftsnivå.  

 

Fauske Fremskrittsparti vil også stille seg positiv til at de kommunale barnehager som 

allerede finns i kommunen overdras til private eller til de som i dag arbeider ved 

barnehagen. 

 

 

Sosiale tjenester 
 

Fremskrittspartiet vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for 

å sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett 

for de som ikke er i stand til å klare seg selv.  

Økonomisk sosialhjelp bør være normert og tilnærmet lik i forskjellige deler av landet, 

avhengig av levekostnadene. Lovverket må være så klart utformet at det ikke gis rom 

for utvidet skjønn hos den enkelte sosialarbeider. 
 

Kommunens utgifter har i løpet av de siste årene økt kraftig på enkelte områder 

innenfor sosialhjelpsbudsjettet.  Dette er en utvikling som Fremskrittspartiets 

kommunestyregruppe er bekymret over. Når det gjelder utviklingen er det viktig at 

Rådmannen følger nøye med på denne, og vurderer om man kan sette inn spesielle 

tiltak for å forsøke å redusere kommunens utgifter på sosialhjelpsbudsjettet. I flere 

kommuner har det vist seg at ved å sette krav til oppmøte om morgenen har budsjettet 

kunne reduseres. Dette bør også gjøres i Fauske kommune. 
 

 

Pleie og omsorg 
 

Pleie og omsorg er av de viktigste områdene en kommune driver. Mange er totalt 

avhengige av kommunes tjenestetilbud, et tilbud de gjennom et langt liv har betalt 

skatt, avgift og trygdeavgift for å motta.  

 

Det å være på et sykehjem skal ikke være en oppbevaringsplass, men et verdig tilbud 

til de som trenger det. Det betyr at pleierne skal ha tid til å snakke med beboerne, og 

det skal være ansatte som aktiviserer beboerne som ønsker det. Fauske 

Fremskrittsparti har som mål at Fauske kommune skal bli landets beste plass for eldre 



å bo i. Dette er et ambisiøst mål som krever at kommunestyret er villige til å bruke 

midler på dette, Fauske Fremskrittsparti er det. 
 

Derfor ønsker Fremskrittspartiet å øke bemanningen ved sykehjemmet.  

 

Konkurranseutsetting 

Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å 

effektivisere kommunenes tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med 

konkurranseutsetting menes konkurranse om å få produsere tjenester til kommunes 

innbyggere, på kommunens vegne. Det endelige ansvaret for at innbyggerne får 

tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på tjenestene, vil fortsatt ligge hos kommunen. 

Dette medfører at kommunen får en ny og mer profesjonell rolle. Kommunen vil da få 

bestillerrollen, hvor kommunen definerer behovet for tjenester, og kontrollør rollen, 

hvor kommunen kontrollerer hvordan bestillingen oppfylles. Dette er et viktig tilskudd 

til effektivisering av kommunen, fordi det hindrer ”positivt innstilt” egenkontroll. 

Kommunene spiller på lag med brukeren, i stedet for å være brukerens motpart som 

tjenesteprodusent. 

Det må være en avtale mellom kommunen og en tjenesteprodusent, som definerer 

kvalitet og kvantitet på tjenesteproduksjonen, samt hvilke konsekvenser det får 

dersom dette ikke innfris.  

Ved konkurranseutsetting bør også de som driver virksomhetene i dag få tid og 

anledning til å organisere seg og delta i anbudskonkurransen med reelt anbud. Det er 

imidlertid viktig at anbudet er reelt dersom kommunens ansatte skal legge inn anbud, 

og at virksomheten skilles ut i et eget selskap. 

Fremskrittspartiet tar ikke stilling til om det er private eller et kommunalt selskap som 

skal utføre oppdrag eller tjenester, kun om tilbudet er av god kvalitet til riktig pris. 

Konkurranseutsetting er ikke det samme som privatisering. Ved privatisering av en 

tjeneste, avvikles også kommunens ansvar for tjenesteproduksjonen. Et eksempel kan 

være at en kommune selger en kommunal kino til en privat aktør. Da vil ikke 

kommunen lenger ha ansvar for kinotilbudet 

Å drive kjøkken for sykehjemmet trenger ikke å være en kommunal oppgave. 

Kjøkkendriften går med et betydelig underskudd (2, 82 mill. kroner). Gjennom å 

konkurranseutsette denne tjenesten kan kommunen spare midler, samtidig som 

tilbudet kvalitetsmessig forbedres.  
 

 

Teknisk sektor 
 

Fremskrittspartiet har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som 

hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen. I dag 

er det i stor grad overordnede styringsorganer som fylkeskommune, fylkesmann, 

statlige landbruksmyndigheter, statlige veimyndigheter mv., som i realiteten styrer 

kommunens arealplanlegging. Fremskrittspartiet mener dette er en hån mot 

lokaldemokratiet. Ordningen med at overordnede styringsorgan foretar avgjørende 

vedtak i kommunal arealplanlegging må avvikles. 

Etter Fremskrittspartiets syn skal innsigelser fra andre offentlige myndigheter enn 

kommunen, kun være knyttet til brudd på kommunens egne regler for 

arealplanlegging, eller dersom vesentlige offentlige verdier kan tapes gjennom 

kommunenes arealplanlegging.  

 

Ja-kommunen 



Fremskrittspartiet arbeider i alle kommuner for at kommunen skal være 

imøtekommende og serviceinnstilt. Når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette 

alltid komme innbyggerne til gode. Kommunens forvaltning av lovverket, for 

eksempel Plan- og bygningsloven, skal skje på en slik måte at innbyggerne føler de 

blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal etter Fremskrittspartiets syn 

ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, og ikke som i dag, hvor det er søkeren 

som nærmest må bevise grunnlaget for å få innvilget søknaden. Kommuner må ha 

sterke grunner for å avslå en søknad. 

Fremskrittspartiet ønsker at kommunene skal benytte ”JA-stempelet”, og gi 

innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. Selvsagt må denne friheten gis innenfor 

rimelige rammer.  

Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Fremskrittspartiet. Vi vil være 

særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål, dersom ikke 

samtykke fra grunneier foreligger. Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved 

å kjøpe disse til markedspris gjennom avtaler, og i minst mulig grad benytte 

rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer. Prisfastsetting ved salg/kjøp av 

landbrukseiendom er en sak mellom selger og kjøper, og skal derfor behandles likt 

med andre overdragelser av fast eiendom.  

Når det gjelder byggesøknader og regulerings saker vil Fremskrittspartiet arbeide for 

at kommunene bruker ”ja-stempel”. Fremskrittspartiet vil at kommunen skal være 

positive til utbyggerne med mindre svært sterke grunner taler imot. Byggesakskontoret 

på Fauske er bemannet med medarbeidere av høy kvalitet, dessverre er etaten 

underbemannet, noe som fører til lang ventetid. Fremskrittspartiet ønsker derfor at en 

skal kjøpe slike tjenester eksternt. 

Kommunen har som forvalter av plan og bygningsloven anledning til å ta gebyr for å 

behandle byggesøknader og søknader om behandling av reguleringsplaner som kan 

dekke kommunens kostnader. Fremskrittspartiet vil tilrettelegge for en raskest mulig 

saksbehandling til lavest mulig gebyr.  Fremskrittspartiet vil ta aktivt i bruk 

serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for reduserte gebyrer i saker som får avslag 

og i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid.  

Kommunen som monopolforvalter av en rekke lover har en forpliktelse til å opptre på 

en måte som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling. 

Fremskrittspartiet ser det derfor som en viktig oppgave å være ”vaktbikkje” i forhold 

til kommunen som myndighetsforvalter. Skulle det oppstå problemer i møte med det 

kommunale byråkrati, har Fremskrittspartiet som oppgave å være innbyggernes 

ombud i kommunen, og bistå med hjelp, råd og veiledning.  

 

Utbyggingsavtaler 

Fremskrittspartiet mener at kommunene skal kunne inngå utbyggingsavtaler med 

private som sikrer behovet for nødvendig infrastruktur som vann, veg og kloakk, for å 

kunne åpne for utbygging. Hva som skal kunne legges inn i slike avtaler må imidlertid 

begrenses. 

Fremskrittspartiet ønsker ikke at kommuner gjennom utbyggingsavtaler skal kunne 

kreve kontantvederlag fra utbygger, eller at utbygger må bygge barnehager, eksterne 

veier og skoler, som vilkår for å få etablere et boligfelt. 

 

Vann- avløps- og renovasjonsgebyrer (VAR) 

Fremskrittspartiet vil at VAR gebyrene fortsatt skal dekkes etter selvkostprinsippet, 

dette innebærer at det er de som benytter disse tjenestene som skal dekke kostnadene. 

Fremskrittspartiet vil også sikre innbyggernes rett til å kunne kreve at vanngebyrene 

skal beregnes på bakgrunn av målt forbruk dersom den enkelte ønsker det. 

Fremskrittspartiet ønsker at kommunene skal stå ansvarlig for vann-, avløp og 



renovasjon overfor innbyggerne, men vil at disse tjenestene skal konkurranseutsettes 

for å sikre brukerne best mulig tjenester til lavest mulig pris. I Fremskrittspartiets 

budsjettforlag er konkurranse lagt inn som et bærende element noe som sikrer 

brukerne lavest mulig gebyrer. 

 

Opprettelse av aksjeselskap. 

Den delen som tidligere var driftsavdelingen ved teknisk etat, d.v.s. de som har 

ansvaret for alle lastebiler og maskiner bør organiseres i et eget aksjeselskap. Dette 

selskapet bør få konkurrere om kommunale oppdrag.  

 

Vei 

I de fire årene med borgelig styre på Fauske er det investert betydelige midler i veg 

rehabilitering, dette er nå stoppet opp. Fremskrittspartiet vil vise til at andelen 

kommunale veier med fast dekke i Fauske er 31,1 pst, mot et gjennomsnitt på 

henholdsvis 66,2 pst for landet og 52,9 pst for Nordland. Dette viser at det fremdeles 

er et betydelig etterslep for Fauske. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å fortsette 

satsingen på veier i Fauske kommune. 

 

 

Eiendomsforvaltning 

 

Fauske Fremskrittsparti mener det ikke er nødvendig for en kommune å sitte på store 

bygningsmasser. Flere store bedrifter selger sine bygninger for å så og leie den tilbake 

på langsiktige kontrakter. Fremskrittspartiet vil gjerne se nærmere på en slik løsning, 

og foreslår at rådmannen utreder dette og legger dette frem for kommunestyret.  

 

 

Kultur  

 

Fremskrittspartiets kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. 

Kultur er ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og 

kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene 

behøver ikke nødvendigvis være det for en annen. Fremskrittspartiets grunnholdning er 

at kulturen skal være fri for politisk styring. Den må være basert på frivillighet og 

personlig engasjement.  

Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. 

Fremskrittspartiet vil ha et åpent marked for kultur, hvor folk selv kan bruke sine midler 

på de kulturgoder de ønsker å benytte seg av eller støtte opp om. Dette vil i større grad 

enn offentlig styrt kultur, sikre at midler tilflyter kulturlivet og dets aktører.  

Offentlige byråkrater på et kontor skaper ikke kultur. Fremskrittspartiet ønsker derfor 

å gi nye oppgaver innen andre sektorer til ansatte som ikke utfører lovpålagte 

oppgaver innen kultursektoren. Inntil Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for sin 

politikk, ønsker vi subsidiært å øke støtten til arrangementer som tiltrekker seg et 

større antall publikum på bekostning av dyre tilbud som få mennesker benytter seg av.   

Fremskrittspartiet vil derfor videreføre det faste tilskuddet som rådmannen foreslår 

fjernet. 

 

 

DIVERSE TILTAK: 

 

 

Fauske Fremskrittspartis forslag til vedtak : 



 

Forslag til rammer for 2012:  

 

Eiendomsskatten for boliger settes til 0 pst. 

Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i formannskapets innstilling for 

2012: 

                                      Inntekter fra driftsbesparelser: 

Effektiv. administrasjon Kr.       1.000.000 

Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      25.000.000 

 

Frigjort til økt drift Kr.     26.000.000 

 

Økte driftsutgifter: 

Økte kostnader til 10 nye 

sykehjemsplasser 

Kr.      6.000.000 

Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.         500.000 

Økte kostnader for nye brukere 

hjemmetjenesten 

Kr.      1.750.000 

Historiske tilskudd til frivillig kultur 

oppheves ikke. 

Kr.         650.000 

Reduksjon eiendomsskatt for boliger Kr.      2.490.000 

Allhus Valnesfjord Kr.         500.000 

Økning skole Kr.      3.300.000 

 

 

Overskudd til investeringer Kr.      8.300.000 

 

Inntekter /mindre utgifter Investeringer: 

Ikke kjøp av lastebil Kr.     2.300.000 

Salg av aksjer Kr.   60.000.000 

Frigjort fra driftsbudsjett Kr.     8.300.000 

 

Økte investeringer: 

Vei investeringer Kr.   10.000.000 

 

 

Fond for boligbygging Kr.    10.000.000 
 

Avseting til egenkapital og fond Kr.    63.110.000 
 

 

3. Følgende mål skal ligge til grunn for budsjettet 2012. 

 

FAUSKE KOMMUNE VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ 

FØLGENDE MÅL: 

 

1. Fauske kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet 

opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 

 

2. Fauske kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape 

grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine 

innbyggere.  



 

3. Fauske kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest 

avhengige av kommunens tjenester i perioden. 

 

4. Fauske kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at tilbudet 

til brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

 

5. Fauske kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant 

kommunens ansatte.  

 

6. Fauske kommune V/ ordfører og rådmann skal ha en bred dialog med alle partier på 

Fylkesting og på Stortinget slik at Fauske kommunes interesser blir sikret.  

 

7. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide aktivt for å hjelpe 

mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

 

8. Fauske kommune skal ta befolkningen med på viktige avgjørelser ved aktivt å bruke 

folkeavstemning. 

 

9. Ordføreren gis i oppdrag å innlede forhandlinger med eierne av Salten 

Kraftsamband AS med sikte på å ta ned egenkapitalen i selskapet til ca. 40 pst. Det 

overskytende skal tas ut som et ekstraordinært utbytte til eierne. 

 

10. Fauske kommunestyre ber rådmannen i sin utredning av storkjøkkenet også å 

utrede avhending, eller nedleggelse. 

 

11. Kommunestyret ber rådmannen innføre pliktig oppmøte, og tildeling av passende 

arbeide for de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for. 

 

12. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om å organisere Teknisk etat 

som et aksjeselskap. 

 

13. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ordning der elev sammen med foreldre 

gis mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

 

14. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barnehageplass og 

kontantstøtte for toåringer. 

 

15. Fauske kommune ber rådmannen om å ikke gjennomføre omtaksering av 

eiendomsskattegrunnlaget. 

 

16. Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor en belyser fordeler og 

ulemper ved å selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

 

17. Kommunestyret ber om at det foretas en ekstern evaluering av effekten av Fauna 

AS. 

 

18. Kommunestyre ber rådmannen starte arbeide med utarbeidelse av planer og 

innhold i et nytt ”Allhus” i Valnesfjord, basert på offentlig privat samarbeide. 

 

19. Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom driften ved skolene i Fauske 

kommune med sikte på en mer effektiv drift basert på fristilling av skolene, fritt 



skolevalg og derved konkurranse mellom de forskjellige skolene. Systemet skal basere 

seg på at midlene som stilles til disposisjon følger den enkelte elev, 

 

 

Forslag til økonomiplan 2013 – 2015: 

 

Følgende foreslås som tillegg til Formannskapets innstilling: 

 

 2013 2014 2015 

Lastebil 0 0 0 

Oppgradering maskinpark 0 0 0 

Salg fast eiendom 3000 10000 10000 

Nye lån 68000 57400 0 

 
 

 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) foreslo følgende endringer til rådmannens 

budsjettforslag: 

Økonomi 

AFI mener at økt handlefrihet må være et hovedmål for Fauske kommune også i 

kommende 4 årsperiode. Det er kun på denne måten at en vil kunne gi kommunens 

innbyggere et bedre tilbud. Fauske kommune har i dag en betydelig gjeld som svekker 

handlefriheten. For å betjene denne gjelden går det årlig ut titalls millioner i renter og 

avdrag, midler som kunne brukt til å gi innbyggerne et bedre tilbud. 

 

AFI vil derfor ha som hovedmål å redusere gjelden, og derved utgiftene. Dette gjør vi 

med å selge SKS aksjene som vi kjøpte for ca. 2 år siden for i underkant av 100 

millioner, med dette frigjør vi følgende til drift: 

 

Årlig besparelse på rente Kr. 3 500 000,- 

Årlige besparelse på avdrag Kr. 3 500 000,- 

Sum årlig besparelse ca. kr.  Kr. 7 000 000,- 

Besparelse over perioden (4 år) Kr. 28 000 000,- 

 

 

Rådmannens økning av stabskonto 

AFI forventer en betydelig reduksjon av lønn til ledere etter at rådmannen har iverksatt 

de bebudede omstruktureringer. 

 

Rådmannens stabs konto økning reduseres med  Kr. 5,0 mill. 

 

 

 

 

Kommunal forvaltning 

Fauske kommune besitter i dag en betydelig bygningsmasse som krever store drifts 

kostnader. Veldig høye fyringsutgifter på mye av boligmassen. Deler av denne 

bygningsmassen er solgt, men mer bør selges for å nedbetale gjeld. 

 

Salg og besparelser på drift.  Kr. 15 Mill. 

 

 



 

Kommunale avgifter 

AFI vil arbeide for lavest mulig kommunale avgifter, blant annet gjennom bruk av 

anbud. Finansiering av kommunale tjenester skal skje etter selvkostprinsippet. 

 

 VI ønsker å fjerne eiendomsskatten på private boligeiendommer, men ser at 

dette ikke kan gjøres over natta så vi ønsker å halvere denne.  

 

 

Samferdsel 

AFI vil oppruste kommunale veier samt etablere flere parkeringsplasser. Her legger vi 

inn 5 mill. 

 

E6 – Jernbane 

Fauske kommune har ett stort handelssentrum – midt på E6. Dette gir trafikale og 

miljømessige utfordringer, og valget om hvordan dette skal løses er så viktig at det vil 

gi innvirkninger for Fauske kommunes fremtid. 

 

Det er rimelig stor politisk enighet om at E6 må ut av sentrum, men samtidig er faren 

for at butikkene vil miste handel, samtidig som turistene kjører forbi Fauske. AFI 

mener det beste hadde vært hvis veien bare kom litt utenfor sentrum, og samtidig slik 

at de veifarende ikke mistet øyekontakten med sentrum, de må føle at de kommer “inn 

til Fauske”. 

 

Fauske et Knutepunkt 

Fauske kommune er som byvåpenet sier et knutepunkt, dette gir oss uante muligheter i 

fremtiden til å bli hovedsentra for all godshåndtering. AFI mener derfor at det er viktig 

at vi spiller kortene riktig i forhold til å legge til rette for dette. Realiseringen av ny 

bro over Finneid straumen. 

 

 Ny undergang på Setså 

 Undergang E6 ved Exim 

 Undergang RV80 Erikstad 

 Flybuss 

 Buss til sykehusdøra 

 

Pendlertoget mellom Fauske og Bodø er et positivt tilskudd for utveksling av 

arbeidsplasser mellom Fauske-Sørfold-Saltdal og Bodø. Med dagens veg standard er 

det særdeles viktig at det samlede transporttilbud styrkes vi mener at det bør sees på 

og utredes et fremtidsdokument om hvordan vi ønsker et fremtidig Fauske i sentrum.

         Kr. 500 000,- 

 

 

Renovasjon  

Iris AS har i dag monopol på innsamlingen av avfall i Fauske kommune. Dette har ført 

til meget høye priser, og lite fleksible ordninger. 

 

 AFI mener det interkommunale renovasjonsselskapet må konkurranseutsettes. 

For å kunne selge avfallet hvor vi ønsker, eventuelt til Sverige. 

 Den som henter avfallet ved husstand får dette slik at renovasjonen er gratis for 

brukeren. 

 Frem til dette må enslige få rabatt. 



 

Kostnad utredningen og redusert renovasjon   Kr. 100 000,- 

 

Statlige arbeiderplasser 

AFI ønsker å legge til rette for etablering av statlige arbeidsplasser, dette skal blant 

annet gjøres ved å intensivere kommunens arbeid mot Stortinget og statlige etater. 

 

AFI vil stille seg positiv til for eksempel etablering av et landsfengsel på Fauske slik 

som Stortinget ved flere anledninger har vedtatt. 

 

Utgifter for å få oppdatert og endret på reklamefilmen om Fauske og annen 

markedsføring.       Kr. 500 000,- 

 

 

Næringsliv 

AFI vil legge til rette for nye og eksisterende bedrifter på Fauske. Selv om dette er 

viktig å få nye bedrifter til å etablere seg, er det vel så viktig å ta vare på de bedriftene 

som er etablert på Fauske. 

 

 Opparbeide næringsområder 

 Bygge opp moderne infrastruktur til alle næringsarealer 

 

Dette finansieres over fond som i Finneid lia. (Ved salg tilbakeføres pengene i fondet) 

         Kr. 7 Mill. 

 

 

Eldreomsorg 

AFI ønsker at alle skal få en skikkelig og mest mulig meningsfull alderdom. Eldre skal 

gis anledning til å bo hjemme så lenge de ønsker det, og til dette må 

hjemmehjelpsordningen være skikkelig utbygde. 

 

 Hjemmebasert omsorg så lenge det går. 

 

Oppretting av stillinger i hjemmehjelpstjenesten   Kr. 5 Mill. 

 

 

Eldreboliger 

AFI ser positivt på bygging av eldreboliger i privat regi. Disse bør imidlertid ikke 

gjøres mer kostbare enn at beboerne har råd til å bo der. Vi mener at kommunen bør 

vurdere å gi bort tomter gratis når seriøse prosjekter gjennomføres, som i 

Barnehagesaken. AFI mener omsorgsboliger er positivt, dette vil legge til rette for at 

trengende kan bo lengre i trygge omgivelser. AFI mener at det bør settes fortgang i 

prosjektet. 

 

 

Funksjonshemmede 

AFI mener at funksjonshemmede skal ha samme tilbud og muligheter i Fauske 

kommune som funskjonsfriske. 

 

Delfinansiering av asfaltert rullestol-barnevognsti i turskjønn omgivelser (eks. 

Klungsetmarka skianlegget)      Kr. 500 000,- 

 



 

Kultursektoren 

AFI vil legge til rette for kultur i Fauske kommune. 

Økning av Kulturbudsjettet med.     Kr. 700 000,- 

 

Kulturhus 

AFI ser det nesten som et folkekrav at vi også får et kulturhus. Vi mener at om vi skal 

bygge kulturhus er det viktig å samordne det med andre bygg. For eksempel, hvis 

rådhuset i Fauske skal rives eller selges, så må det bygges ny kinosal. Hva er mer 

naturlig enn å kombinere disse to byggene og bibliotek. Man må kunne bruke bygget 

til forskjellige kulturelle tilstelninger konserter, opera, teater og kino. Det må være 

etter nåtidens og fremtidens normer. 

 

Kulturhuset bør også inneholde øvingslokaler for de lokale brukerne. 

 

AFI går inn for at alle innbyggerne skal kunne nyte godt av tilbudene som et slikt hus 

rommer. 

 

AFI tør å ha en klar mening og sier klart JA til kulturhus, men det skal være bygd 

innenfor fornuftige rammer og vilkår. AFI er av den mening at skal dette kunne 

realiseres må utbyggingen gjøres i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole. 

 

Her må det utredes hva behovet er av lokaler og hva det koster, Kr. 100 000,- 

 

 

Kostnader 

 

Redusering av eiendomsskatten (private boliger) Kr. 2 500 000,- 

Økning av stillinger i hjemmehjelp  (innspares gjennom 

Rådmanns 

reduksjon) 

Kr. 5 000 000,- 

Økning av kultursektoren (drift) Kr. 700 000,- 

Utredning av Kulturhus  Kr. 100 000,- 

Utredning for redusert kostnad Iris (drift) Kr. 50 000,- 

Markedsføringsfilm (drift) Kr. 500 000,- 

Redusert utbytte grunnet salg  Kr. 2 000 000,- 

Bygge lekeplass  Kr. 240 000,- 

Investering i 

undervisningsmateriell 

 Kr. 1 000 000,- 

Sum  Kr. 12 090 000,- 

 

 

Innsparing 

 

Besparelse på renter etter salg av 

aksjene 

 Kr. 3 500 000,- 

Besparelse på avdrag  Kr. 3 500 000,- 

Reduksjon Rådmannens stab  Kr. 5 000 000,- 

Sum  Kr. 12 000 000,- 

   

Kostnader ved investeringer   

Oppruste kommunale veier (Investering) Kr. 5 000 000,- 



Planmidler (Investering) Kr. 500 000,- 

Fond til opparbeidelse av 

næringseiendommer 

(Investering) Kr. 7 000 000,- 

Asfaltering funksjonshemmede (Investering) Kr. 500 000,- 

Sum  Kr. 13 000 000,- 

   

Inntekt for investeringer   

Salg av kommunale eiendommer  Kr. 15 000 000,- 

   

Dette gir et positivt budsjett på  Kr. 2 000 000,- 

   

Avsetting til fond for opparbeiding 

for Næringseiendommer 

 Kr. 2 000 000,- 

 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

Pkt. 1 Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barnehageplass 

og kontantstøtte for toåringer. 

 

Pkt. 2. Sosialstønadssatser økes med 20 % utover statens normer 0,7 mill. 

Hentes fra: 

Reduksjon av vikarutgift egenandel, vikarbyrå -0,7 mill. 

 

 

KRF’s forslag pkt. 1 ble forkastet med 26 mot 5 stemmer. 

KRF’s forslag pkt. 2 ble forkastet med 23 mot 8 stemmer. 

AFI’s forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

FRP’s forslag ble forkastet med 27 mot 4 stemmer. 

FL’s forslag pkt. 1 ble forkastet 24 mot 7 stemmer. 

FL’s forslag pkt. 28 ble forkastet med 24 mot 7 stemmer. 

Resten av FL’s forslag ble forkastet med 24 mot stemmer. 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

Innstillingen med AP/H’s forslag ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1.1 Visjon for Fauske kommune  
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives. 

 

1.2  Overordnet mål for Fauske kommune  

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til 

samfunn der det er: 

 God folkehelse 

 Vekst i næringslivet 

 Vekst i folketall 

 Gode tjenester 

 

1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er 

 Strategi 1: Folkehelse 

 Strategi 2: Steds- og næringsutvikling – de tre sentraene 

 Strategi 3: Frivillig sektor 



 Strategi 4: Oppvekst, bo og nærmiljø 

 Strategi 5: Den regionale dimensjonen 

 Strategi 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker 

 

2.1 Økonomiplan.  

1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til 

økonomiplan for Fauske kommune.  

2. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende skolestruktur i Fauske 

kommune. Både for budsjettåret 2012, men også for økonomiplanperioden. 

3. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende drift, vedlikehold og 

utvikling av eiendomsforvaltningen i økonomiplan perioden.  

4. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere;  

a. Perspektivmelding fra 2013 

b. Frivillighetsmelding 

c. Storkjøkken drift 

d. Interkommunalt samarbeid  

 

 

2.2 Budsjett 2012. 

 

1. Budsjett 2012 vedtas. 

2. For skatteåret 2012 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste 

eiendommer i avgrensa område, jfr lov om eiendomsskatt til kommunene §3 første 

ledd, bokstav e.  

Hva som regnes for klart avgrenset område fremkommer av kommunestyrevedtak 

75/04. 

 

Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jfr §11 første ledd: 

 boliger 7 ‰  

 verker og bruk: 7 ‰  

 Forretningseiendommer: 7 ‰ 

 

Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger 

og som benyttes til deres primærvirksomhet, jfr § 7, bokstav a.  Drives det 

kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales 

eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer. 

 

Det er nå gått 10 år siden forrige alminnelig taksering. Ny alminnelig taksering må 

gjennomføres i 2012, jfr byskatteloven §4 første ledd.  

3. Budsjettrammer for 2012 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksom-

heten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 

myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjett-

saker. 

4. Rådmannen gis fullmakt til ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset 

oppad til 60,0 mill. kroner. Dette er en økning fra 40,0  mill kr. 

5. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 750.000,- 

ii. Godtgjørelse varaordfører settes til kr. 89.888,- 

6. For 2012 legges det opp til en samlet låneramme på 43,680 mill. kroner til følgende 

tiltak: 



 

 

7. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i §50. I budsjett og 

økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. 

 

Følgende endring ble vedtatt:  

Innledning: 

Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene. Dette 

blir et prioritert område fremover. Samtidig tilbyr Fauske kommune et velutviklet og 

høyt tjenestetilbud til befolkningen. Vi har gode tjenester i hele kommunen.  

 

Mye er bra, men mye kan bli bedre. Derfor er det svært viktig at vi fortsatt har fokus 

på folkehelsearbeid. Fauske står i spissen i Norge innen folkehelsearbeid. Denne 

posisjonen vil vi sikre og utvikle i perioden som kommer. Folkehelse er forebyggende 

arbeid på sitt beste.  

 

 

Nytt punkt 8 med underpunkter: 

  

1. En ansvarlig drift 

 

Fauske kommune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke 

forsvares over tid. Derfor må driften reduseres slik at vi hvert år har mulighet til å sette 

av penger både til investeringer, disposisjonsfond og for å møte de økonomiske 

utfordringene vi står overfor. Vi legger derfor opp til en styrt nedbemanning i Fauske 

Ordinær investering 2012 Beløp (i 1000 kr)

Skolemateriell 1 000                          

Vestmyra skole 11 000                       

Sulitjelma skole 20 000                       

Aksjon skolevei 200                             

Erikstad kirkegård 2 450                          

Oppgradering gatelys 500                             

Tilrettelegging samh. Reformen 2 200                          

Lastebil 2 300                          

IT utstyr 1 200                          

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2 000                          

Sum 42 850                       

Mva kompensasjon -8 570                        

Salg av eiendom -1 000                        

Nye lån ord investering 33 280                       

VA  2012 Beløp (i 1000 kr)

Vann 6 000                          

Avløp 4 000                          

Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft 3 000                          

Sum VAR investeringer 13 000                       

Mva refundert -2 600                        

Nye VAR lån 10 400                       

Totalt nye lån 2012 43 680                       



kommune fra 2012 og i årene fremover. Det er helt nødvendig. De ansatte og deres 

organisasjoner tas med i denne prosessen.  

 

Målsettingen for 2012 er at det skal det spares 2 % på lønnsbudsjettet. Det utgjør ca. 

kr 6 millioner. I tillegg skal 1 % vakanse i stillinger for neste år spares inn. Det utgjør 

ca. kroner 3 millioner. 

 

Ingen skal sies opp, og innsparingene gjøres ved naturlig avgang i stillinger.  

 

Det vises for øvrig til det betydelige overforbruket på vikarer. Dette kan ikke fortsette 

og reduksjon her bør være et klart mål for 2012. Det skal ikke forekomme at vikarbruk 

går utover budsjettene.  

 

2. Arbeidsgiverpolitikk 

 

Vi avventer rapport fra arbeidsgruppa som jobber med forslag til tiltak innenfor 

pleie/omsorg for å redusere bruken av ufrivillig deltid, og fleksibilitet/vilje til 

tilrettelegging.  

 

Kompetanseplan for Fauske kommune legges frem til behandling første halvår 2012. 

 

Det legges inn kroner 500.000 til seniortiltak ut over Rådmannens budsjett. Samtidig 

ber vi Rådmannen sørge for at det legges til rette for at de ansatte får ta del i denne 

ordningen ute på enhetene. 

 

3. Satsing på våre eldre 

 

Samhandlingsreformen er en betydelig utfordring for alle kommuner i landet. Den skal 

sikre pasientene en forutsigbar pleie og sørge for en helhetlig arbeidsfordeling mellom 

stat og kommune. Vi ber Rådmannen ha betydelig fokus på de midler som er bevilget 

på statsbudsjettet og de midler som er satt av i dette budsjettet.  

 

Det settes av kroner 300.000 til å prosjektere omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 

Fauske sentrum, samt på Strømsnes. Prosjektet på Strømsnes kan føres opp i tråd med 

initiativ fra eierne av sentrumsgården i Strømsnes, eller ved oppføring av nybygg på 

Strømsnes. Dette må avklares raskt. Hvis ombygging er billigere, og ellers kan gi et 

like bra tilbud, velger man denne løsningen.  

 

Et samarbeid mellom Fauske kommune og eksterne aktører bør vurderes som et 

virkemiddel for å nå målene om flere omsorgsboliger. 

 

Prosjektet med demensboliger i Eiaveien skal gjennomføres. Dette prosjektet kommer 

som egen sak i 2012. 

 

Vi øker satsingen på avlastningsplasser med kroner 300.000. Det vil avhjelpe 

belastningen for de mange pårørende som hver dag gjør en svært viktig jobb for 

samfunnet ved å gi omsorg til sine nærmeste. 

 

4. Kvalitet i skole 

 

Barn og unge er framtida vår. Vi vil derfor ha fokus på kvalitet i skolen de kommende 

år. Det betyr en gjennomgang for å se om ressursene brukes riktig. Vi ber Rådmannen 



legge frem en sak for kommunestyret med forslag til ny skolestruktur i Fauske 

kommune. Denne saken vil vi ha til behandling i løpet av første halvår i 2012. 

 

Gode ordninger med etter- og videreutdanning vil være prioritert i perioden. Dette for 

å bedre kvaliteten på- og styrke motivasjonen hos den enkelte lærer.  

 

Fauske kommune skal sammen med Nordland fylkeskommune arbeide for å redusere 

frafallet i den videregående skolen. 

 

Sulitjelma skole skal bygges og det er satt av penger til dette i økonomiplanen. Det 

samme gjelder Vestmyra skolesenter. Dernest er det neste store skoleprosjektet 

renovering/nybygg av Valnesfjord skole. Skoleutbygging prioriteres i økonomiplanen 

de kommende år. Det ses på om flerbrukshallen skal være en del av dette prosjektet, 

og det signaliseres et ønske om å få realisert denne. For å få dette til er det nødvendig 

å se på muligheten for flere finansieringskilder. 

 

Tidlig innsats i barnehage og skole vil kunne forebygge behovene for 

spesialundervisning på en bedre måte enn i dag. Å sette inn ressurser på et tidlig 

tidspunkt i barnets utvikling vil kunne redusere behovet for betydelig ressursinnsats på 

et senere tidspunkt i utdanningsløpet. Det settes av kroner 500.000 til dette arbeidet.  

 

Barnehager: 

Fauske Kommune har nå et godt utbygget barnehagetilbud. Gjennom offentlige og 

private tilbud er det full barnehagedekning.  

 

Det er i budsjettet en betydelig økning på rammen til barnehagene for inventar og 

utstyr. Dette vil øke kvaliteten på tilbudet. Arbeidet med tidlig innsats er svært 

avgjørende for barns videre oppvekstvilkår. Dette arbeidet må prioriteres også i 

fremtiden. 

 

5. Kultur 

 

Kultur er et satsingsområde for posisjonen. Derfor fjernes kuttene i formannskapets 

innstilling.  

 

Det skal legges frem sak om finansiering og innhold av kulturhus i 2012. Finansiering 

av huset legges inn i budsjettet fra 2013. I det videre arbeidet settes det ned en komite 

som innstiller ovenfor kommunestyret om innhold og omfang. Det anbefales å hente 

inn ekstern kompetanse for å få fortgang i arbeidet. Denne innstillingen skal være klar 

i god tid før budsjettarbeidet neste høst. Kulturhuset skal bygges i sentrum, og 

rådhuset er første prioritet som lokasjon. Det tas sikte på byggestart i 2013. 

 

Komiteen skal bestå av 2 fra posisjonen og en fra opposisjonen. Ordfører tiltrer 

komiteen. Komiteen bes å sikre at representasjon fra administrasjonen, ungdomsråd, 

familiesenteret, kulturskolen, frivilligsentral, råd for funksjonshemmede, utøvere og 

andre blir ivaretatt i komiteen. Det settes av kroner 500.000 til dette arbeidet. Dette 

inkluderer eventuell innleie av prosjektleder/rapporter m.v. 

 

Sulitjelma samfunnshus er stedet for kultur i Sulitjelma. Det er satt i gang en prosess 

for å utrede hva en fortsatt forsvarlig og oppgradert drift av huset vil innebære. 

Formannskapet søker i januar 2012 å behandle søknad fra samfunnshuset om 



prosjektmidler. Den årlige støtten med kroner 150.000 til drift legges inn igjen via 

kulturmidlene.  

 

Det skal i 2012 være store og viktige arrangementer, ikke minst NM på ski og VM i 

dans. Fauske kommune skal være en støttespiller for disse prosjektene. I tillegg skal 

musikkspillet SLUSK settes opp. Formannskapet søker i januarmøtet å behandle 

søknader om støtte fra disse 3 arrangørene. 

 

Lag, foreninger og organisasjoner skal fortsatt sikres et godt driftsgrunnlag. 

 

6. Interkommunalt samarbeid 

 

2011 har vist at det er både positive og negative effekter ved interkommunalt 

samarbeid. På en rekke områder oppnår man en styrket kompetanse, økt fleksibilitet 

og styrke gjennom et utstrakt samarbeid mellom kommunene. På andre områder ser 

man at man mister kommunal styring over viktige områder for innbyggere. Vi ber 

derfor Rådmannen gå igjennom all vår virksomhet som er lagt ut til interkommunalt 

samarbeid og foreslå å kutte ut de områder som er unødvendige. Vi venter denne 

saken fremlagt i løpet av første halvår i 2012 

 

7. Infrastruktur/veier 

 

Det er stadig behov for å bedre infrastrukturen og veiene i kommunen. Posisjonen 

setter i budsjettet for 2012 av kroner 10 millioner i investeringer til dette formålet. 5 

millioner kroner skal brukes på veien mellom Hauan og Finneid. Den skal ferdigstilles 

med asfalt, gang/sykkelvei og belysning.  

 

Inntil 2 millioner kroner settes av i 2012 til infrastruktur i fjellet i Sulitjelma. Fylket 

har satt av til sammen 10 millioner kroner for årene 2012 og 2013, og kommunen skal 

søke samarbeid med fylket i denne sammenheng. Kommunen setter av penger til å 

utbedre parkeringsplassene ved skihytta, ved Kjelvatnkrysset og ved starten av 

turistløypa i Daja. Kommunen skal søke samarbeid med Statskog og SKS til 

utbedringene, og også de frivillige v/Il Malm og Hytteforeningen inviteres med. 

Parkeringsplassene bør utstyres med belysning og toaletter.  

 

3 millioner settes av til oppgradering av det øvrige kommunale veinettet. I dette 

beløpet ligger det også planleggingsmidler til trafikksikkerhetstiltak. 

 

8. Investeringer 

 

Det vises til talldel. I forhold til finansiering av investeringene som listes opp i 

talldelen, er det viktig å presisere at hoveddelen skal lånefinansieres. Men i tillegg 

søker vi å frigjøre egenkapital gjennom driften som en av finansieringskildene. Når det 

gjelder kulturhuset kommer vi tilbake med forslag på finansiering høsten 2012. 

 

Rådmannen har varslet en gjennomgang av kommunens eiendommer, og om det er 

formålstjenlig å selge noe av dette. Videre besitter kommunen både næringsareal og 

arealer til boligformål. Disse søkes fortløpende utviklet og solgt. Det legges inn et 

beløp på kroner 7 millioner i inntekt her, som benyttes til nye investeringer.  

 

9. Idrett  

 



Fauske kommune ønsker å videreføre det gode tilbudet til barn og unge i kommunen. 

Her er det mange lag og foreninger som legger ned en betydelig frivillig innsats. Dette 

er folkehelse i praksis. Det er store utfordringer på vedlikehold av anleggssiden. Det 

skal fortsatt være gratis for barn og trene/ha aktiviteter i kommunens lokaler.  

 

Fotballhallen skal realiseres i tråd med initiativ fra Fauske/Sprint. Det settes derfor av 

kroner 9,4 millioner i budsjettet for å klargjøre tomta til bygging i 2012. Denne 

klargjøringa må Fauske kommune ta ansvaret for, og det må arbeides raskt ift. 

anbudsprosessen for å nå målet om fremdrift. Det signaliseres at det i budsjettet for 

2013 bevilges kroner 5 millioner i investeringstilskudd, samt inntil kroner 400.000 i 

årlig leiegaranti for drift av hallen, så lenge behovet er tilstede. Det forutsettes at 

budsjettet fra Fauske/Sprint holder, og at hallen fullfinansieres.  

 

Det settes av kr 1,1 millioner til å legge kunstgressdekke på grusbanen i Valnesfjord. 

Det inkluderer flomlys. Dette forutsetter at oppsettet fra Valnesfjord IL er slik som 

skissert, og at prosjektet er fullfinansiert.  

 

10. Næringsutvikling 

 

Fauna styrkes betydelig i dette budsjettet. Vi har stor tro på at denne satsingen vil gi 

resultater. Videre er den strategiutviklingen som Fauna nå jobber med svært viktig.  

Formannskapet hadde i månedsskiftet nov/des strategimøte med styret i Fauna. Her 

fikk styret en oppfordring om å søke å videreutvikle selskapet til også å omfatte 

private aktører, samt å søke å styrke økonomien i selskapet, og derigjennom øke 

mulighetene for å lykkes som næringsselskap. Styret kommer tilbake til 

Formannskapet med en sak på dette. Det bør også ses på muligheten for felles 

næringslivssatsing i Bodø og i Indre Salten.    

 

Det skal ferdigstilles flere tomter i kommunen. Det kommer derfor en tomtepakke for 

Valnesfjord på kroner 2 millioner. Furnesfeltet og Haganeshaugen er sentrale i denne 

pakken. Dette finansieres ved hjelp av tomtefondet. Den nye veien gjør at det også er 

blitt mulig å etablere tomter for både bolig- og fritidsformål i området fra Røvika til 

Strømsnes.  

 

Det vil være svært positivt for Fauske kommune at det blir ny gruvedrift i Sulitjelma. 

Det er etablert kontakt på sentralt hold i flere partier, og det skal jobbes tett i 2012 for 

å avklare både forurensningsspørsmålet og ny etablering av gruvedrift i Sulitjelma.  

 

Det skal videre søkes å avklare om det skal bygges nytt fengsel i Norge. Vi tar for gitt 

at vedtaket om at neste landsfengsel skal ligge på Fauske gjelder enda.   

 

11. Tabell endringer på drift   (tall i 1000-kroner) 

 

Tiltak 
økte 
inntekter/ økte utgifter/ 

  
reduserte 
utgifter 

reduserte 
inntekter 

Kultur   650 

Seniortiltak   500 

Basseng i Sulitjelma   420 

Lønn plansjef drift   590 

Tidlig innsats i Fauske 
– tiltak   500 



Avlastningstilbud   300 

Barnevern   500 

Diverse tiltak idrett  160 

Nedbemanning 6000   

Vakanse 3000   

Sum økte 
inntekter/reduserte 
utgifter 9000  

Sum økte 
utgifter/reduserte 
inntekter  -3620 

Totalsum 5380   

Frigjøres til 
investeringer 3000   

Styrking likviditet 2380  

 

12. Tabell investeringer    (tall i 1000-kroner) 

 

Prosjekt 2012 2013 2014 2015 

Sulitjelma skole   
1772
8    

Valnesfjord 
skole/flerbrukshall   1000 

2500
0 

3400
0 

IKT folkevalgte 
             
300    

Omsorgsboliger 
forprosjekt 300       

Kulturhus sentrum 500     

Infrastruktur Sulitjelma 2000       

Vei Hauan/Finneid 5000       

Øvrige veiprosjekter 3000       

Fotballhall 9400 5000     

Investering Klungset 
skianlegg 300       

Ny 
kunstgressbane/flomly
s  
Valnesfjord 1100       

Frigjort egenkapital  -3000    

Salg av 
eiendommer/areal -7000    

Økt mva-refusjon
 
(Eksklusiv 

kunstgressbane Valnesfjord) 

  
         
-4432 

         
-6250 

         
-8500 

Sum 
1190
0 

1929
6 

1875
0 

2550
0 

 

 

Kommentarer: 

 

Denne tabellen er et tilleggsforslag til de investeringer som ligger i pkt 6.  

Prosjektene finansieres gjennom egne midler, frigjort egenkapital, salg av 

eiendommer/nærings- og tomteareal samt lån.  

 

Det er lagt inn 17.7 millioner ekstra for å finansiere ferdig ny skole i Sulitjelma.  

(Totalkostnad 77 millioner kroner). I fratrekk fra dette kommer 4,32 millioner kroner i 

mva-refusjon. Av økningen knytter ca. 6 millioner kroner seg til omlegging av vei/ny 



rundkjøring samt omlegging av vann og avløp. Den reelle kostnadsøkning for skolen i 

Sulitjelma er dermed ca. 10 millioner kroner. 

 

Innen 1. mars 2012 skal rådmannen, viss behov også med ekstern hjelp, avklare om 

sentralskolen er egnet økonomisk og byggeteknisk som alternativ til ny 1-10 skole på 

Vestmyra.  

 

Det kjøpes inn lesebrett til de folkevalgte i kommunestyre, drifts- og planutvalg. Dette 

vil gi besparelser på porto og lignende. I tillegg frigjøres arbeidstid i administrasjonen. 

 

 

075/12: SULITJELMA SKOLE  
 

INNSTILLING : 
 

1. Prosjekt Sulitjelma skole overstiger de gitte økonomiske rammer og stanses. 

2. Det gjennomføres en revurdering av behov for lokaliteter for skole og barnehage i 

Sulitjelma.  

 

 

KOM-075/12 VEDTAK-  15.12.2011 
 

Bernt Gøran Lund stilte spørsmål om egen habilitet, jfr. kommunelovens § 40.3b og 

forvaltningslovens § 6. 

Lund ble erklært inhabil med 28 mot 2 stemmer. 

Erling Skagen (AP) tiltrådte. 

 

Ronny Borge (H) fremmet på vegne av AP og H: 

Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 

77.728 millioner kroner inkl.mva. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Den 15.12.2009 vedtok kommunestyret enstemmig i sak 095/09, å ikke gjøre noen 

endringer av skolestrukturen i Fauske kommune, og i påfølgende sak 096/09 vedtok 

man også enstemmig utbyggingen av Sulitjelma skole. På denne bakgrunn stadfestes 

vedtak i sak 096/09. De merkostnader som prosjektet er blitt påført, ca. 18 mill. kroner 

bevilges ved bruk av ubunden investeringsfond. 

 

Innstillingen ble forkastet med 26 mot 5 stemmer. 

FL’s forslag ble forkastet med 24 mot 7 stemmer. 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar utbygging av Sulitjelma skole med en total kostnadsramme på 

77.728 millioner kroner inkl.mva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


