
Møtebok Fauske Kommune  

   

 KOMMUNESTYRET  

 

 

Møtedato: 21.06.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 115/12 - 142/12 

Møte nr: 8/2012 Til kl. 18:55 Møtested: Sulitjelma skole 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Alt For Innbyggerne:  

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe 

Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Gøran S. Indregård, Lisbeth 

Kvæl, Eirik Barstrand. 

Felleslista: 

Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk. 

Fremskrittspartiet: 

Marit Stemland, Dag-Willy Nyrud, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen. 

Kristelig Folkeparti: 

Ingelin Noresjø. 

Rødt: 

Per-Gunnar Kung Skotåm. 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

Arne Bjørn Vaag. 

 

Varamedlemmer: 

Lise Karbøl Bakkegård, Petter Karlsen Borgen, Kjell Sverre Jakobsen, Kathrine Moan Larsen, Leif 

Lindstrøm. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjefer, enhetsleder skole, enhetsleder barnehage, økonomisjef, regnskapssjef, 

enhetsleder plan/utvikling, skolefaglig rådgiver, leder Fauna, revisjonssjef,  hovedtillitsvalgte, 

formannskapssekretær, presse, radio.. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 21. juni 2012 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Siv Anita Johnsen Brekke 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

Hovedutskrift sendes: 

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 



Politiske partier 

Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  22.06.12  

 

MERKNADER: 
 

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

 

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

Kommunestyret holdt 1 minutts stillhet i forbindelse med Bjarne Eidissens bortgang. 

 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina Kociz og Yuri Penev 

med elevene: 

 Ingrid Næstby, piano 

 Kristian Eide, piano 

 Kenneth Bang, gitar 

 Torbjørn Knutsen, gitar 

 Synne F. Tangen, fiolin 

 Helene Gule Mathisen, fiolin 

 Vilde Amalie Mathisen, fiolin 

 

Merknader til innkallinga: 

 Kjell Sverre Jakobsen (AFI): 650 sider er i meste laget 

 

Merknader til dagsorden: 

 Per Gunnar Skotåm (R) forslo følgende: 

Sak 124/12 Skolestruktur Fauske kommune utsettes til 2. høstmøte 2012 

R’s forslag ble forkastet med 18 mot 12 stemmer 

 Sak 117/12 behandles etter kl. 14 i dag. 

 Tom Vidar Karlsen (AP): Foreslår at gruppelederne samles i forbindelse med ekstra 

sak. 

 Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende: 

Sak 130/12 utsettes. 

FL’s forslag ble forkastet med 23 mot 7 stemmer. 

 Hege Harsvik (FL): Ber om at det blir sendt en anmodning til Salten Brann om at 

beredskapsbåt stasjoneres på Fauske. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 

 Tom Vidar Karlsen: Sak 126/12 og 127/12 

 

 

Utdeling av næringspris til Coop Nordland. 

 

 

Interimstyret for Sjunkhatten folkehøgskole informerte 

 Maya Zakariassen 

 Caroline Stensø 

 Inger Sjøberg 



 

 

Eirik Barstrand (AP) tiltrådte etter permisjon i sak 120/12. 

Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 125/12. 

 

 

Interpellasjon fra KRF utsettes til nest møte. 

 

 

Grunngitt spørsmål fra repr. Ingelin Noresjø (KRF) – Kommunal billighetserstatning. 

Ordfører svarte: 

1. Oppreisningsutvalget i Nordland fylkeskommune er på plass. 

2. Ansettelse av sekretariat er delvis på plass, unntatt lederen. 

3. Lederen som ble tilbudt jobben trakk sin søknad. 

4. Nytt intervju gjennomført og Nordland fylkeskommune antar å ansette ny leder rett 

etter sommerferien. 

5. Nordland fylkeskommune regner med at ordningen er operativ i løpet av oktober 

2012. 

 

Ordningen skal administreres av Nordland fylkeskommune og ikke av Fylkesmannen i 

Nordland. 

Fylkesmannen i Nordland vil oppdatere informasjonen på hjemmesiden med ny status. 

 

 

Grunngitt spørsmål fra repr. Per-Gunnar Skotåm – Gjerde mot Rupsielva. 

Ordfører svarte at hun vil følge saken videre for å få til en løsning. 

 

 

Svar på spørsmål: 

 Hege Harvik: Rådmannen svarte. Har vært i kontakt med brannsjef Rolf Søtorp. De 

håper å få flyttet båt fra sivilforsvaret. Hvis dette ikke går an skal de se på egen båt. 

 Rådmannen svarte på tidligere spørsmål om tunnelberedskap og stigebil etter svar på 

brannsjefen. 

Tunnelberedskapen – må ha beredskap både nordover og sørover.  

Stigebil – Har bare i Bodø. Etter risikobildet er det ikke behov for dette på Fauske. 

 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

115/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 

116/12 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

117/12 AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMEN 

118/12 STRATEGIPLAN FOR FAUNA 2012 - 2015 

119/12 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011 - FAUNA KF 

120/12 ÅRSREGNSKAP 2011 

121/12 ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2011 

122/12 ØKONOMIMELDING 1-2012 

123/12 PERSPEKTIVMELDING 2013-2025 

124/12 SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012 

125/12 BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD 

126/12 INTENSJONSAVTALE FOR ORGANISERING OG UTBYGGING AV 

OMSORGSBOLIGER 

127/12 TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING 

128/12 KOMPETANSEPLAN 

129/12 TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2012 - URAVSTEMNING 

130/12 DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 1.2.2 

131/12 ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT - STRÅLEVERNLOVEN 

OG STRÅLEVERNFORSKRIFTEN 

132/12 HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I 

KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL 

133/12 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, 

ENDRING 

134/12 FORSLAG TIL  OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR JAKOBSBAKKEN 

135/12 RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING 

AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

136/12 GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG 

DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN 

137/12 SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE - FORPROSJEKT 

138/12 STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - 

OPPNEVNING AV JUBILEUMSKOMITE 

139/12 FORSLAG PÅ MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LOKAL 

SKJØNNSNEMND I NORDLAND FOR PERIODEN 2012 - 2016 

140/12 SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET 2011 - 2015 - VALNESFJORD 

PENSJONISTFORENING 



141/12 VALG AV REPRESENTANTER FOR VANNOMRÅDEUTVALGET I 

VANNOMRÅDE SKJERSTADFJORDEN 

142/12 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER  - FORSLAG FRA FAUSKE 

KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/5197      

 Arkiv sakID.:   12/1329  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    115/12 KOMMUNESTYRE Dato:  21.06.2012 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 7/2012 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-115/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/5196      

 Arkiv sakID.:   12/1328  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    116/12 KOMMUNESTYRE Dato:  21.06.2012 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 002/12: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - INDIKA KAFFEBAR 

 

VEDTAK : 
 

I hht. Delegasjonsvedtak i kommunestyret sak nr. 51/10 gjøres slikt vedtak. 

 

Indika kaffebar, Sjøgt. 74, 8200 Fauske gis serveringsbevilling til drift av kafeteria ved 

Fauske Amfisenter som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnr.:  995221373 

 Styrer:                   Anne Lise Bergholt 

 Stedfortreder:        Cecilie Heldal Larsen 

 Åpningstider:        Mandag – fredag 10.00 – 19.00 

                              Lørdager 10.00 – 16.00 

                              Gis også anledning til servering utover de faste åpningstidene 

                              ved de anledningene Amfi Fauske velger å ha utvidet  

                              åpningstider. 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringssteder. 

Det forutsettes at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter. 

 

Bestemmelsen i røykeloven må følges. 

 

 

 

Vedtaket kan ankes til Fylkesmannen i Nordland , jmf. § 4A-12 i Kommuneloven og 

Forvaltningsloven § 29. Frist for anke er 3 – tre – uker fra mottakelse av dette vedtaket. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 



 

 

KOM-116/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/5016      

      Arkiv sakID.:   12/1289  Saksbehandler:  Ole Reidar Sollund  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    117/12 KOMMUNESTYRE Dato:  21.06.2012 

 

 

 

AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMEN 

   

 
Vedlegg: Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 

 

Saksopplysninger: 

 
1. I forbindelse med Samhandlingsreformen og Lov om Kommunale helse og Omsorgstjenester av 

14 Juni 2011 §6-1 mfl. (helse og omsorgstjenesteloven), jfr. Lov om spesialisthelsetjenester §2 - 
ledd, er vi pålagt å inngå Samarbeidsavtale og 11 Tjenesteavtaler med Helseforetaket 
Nordlandssykehuset. 

I kommunestyre sak 12/117 ble følgende avtaler behandlet: 
  1. Samarbeidsavtale 

2. Tjenesteavtale 1 

3. Tjenesteavtale 3 

4. Tjenesteavtale 5 

5. Tjenesteavtale 11 

2. Innen 30 Juni 2012 skal følgende 7 Tjenesteavtaler være etablert: 
 

 Tjenesteavtale 2 
 Omfatter retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, 

habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbud for å sikre helhetlig 
sammenhengende helse og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester. 

 Tjenesteavtale 4 
 Omfatter beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 

hjelp etter §3 – 5 tredje ledd. 

 Tjenesteavtale 6 
 Omfatter retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 

informasjonsutveksling og for faglig nettverk og hospitering. 

 Tjenesteavtale 7 
 Omfatter samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 

 Tjenesteavtale 8 
 Omfatter samarbeid om jordmortjenester. 

 Tjenesteavtale 9 
 Samarbeid om IKT løsninger lokalt 

 Tjenesteavtale 10 
 Omfatter samarbeid om forebygging.  

 

Disse avtalene er utarbeidet, som siste runde, i samarbeid med øvrige kommuner i Salten 

gjennom Salten Regionråd og regionalt samarbeidsorgan, RESO, Sunnhet i Salten. Kommunene 



i Lofoten og Vesterålen har også deltatt i prosessen da vi har felles foretaks tilhørighet gjennom 

Nordlandssykehuset. 

I denne runden, ble det valgt å sette ned arbeidsgruppe for hver av de 7 avtalene. Hver gruppe 

har bestått av 3 medlemmer å Fauske Kommune har vært representert i alle gruppene. 

Følgende personer deltok: 

 

 
 

Prosessen rundt avtaleutkast og overordnede forhandlinger har blitt gjennomført til vår 

tilfredshet. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Generelt: 

 

Avtaleverket som denne gang skal på plass har preg av kompetanseoverføring, kommunikasjon, 

samhandlingsarenaer og forebygging. 

Utfordringen med valgte modell for å bygge opp avtalene, er når partene skal sammenstille sine 

avtaler å komme til enighet om et utkast for hver av avtalene. Vedlagte avtaler har vært gjennom 

prosessen og det har vært gjennomført flere runder for å komme til anbefalte utkast. 

 

Med vår brede deltagelse, har det enkelte fagområde kommet med innspill til utforming av det 

enkelte avtaleverk. Det vil for enkelte avtaler foreligge faglig ønske om at avtalen for sitt område 

skal gå ennå lengre og dypere i sin formulering, men i slike forhandlinger må begge parter gi og 

ta. Dette gjelder spesielt for Tjenesteavtale 6 og 8. Avtaleverket skal følges opp og det skal 

gjennomføres samarbeids møter med NLSH HF med mål om å oppnå optimal effekt og 

gjennomføring av den enkelte avtale, samt justere der dette skulle være påkrevd.  

 

Avtalene følger samme struktur som de tidligere inngåtte avtalene og er nummerert i forhold til 

punktene i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. Avtalene refererer også til overordnet 

samarbeidsavtale og de ulike tjenesteavtalene der det er overlappende bestemmelser. 

 
 

 Tjenesteavtale 2 
o Pasientgruppe med spesielle behov og oppfølging krever at partene oppnår god dialog 

med klare rolleavklaringer.  
Avtalen skal også bidra til at partene etablerer rutiner for ansvarsplassering og 
ansvarsoverføring mellom enheter internt og mellom kommune og helseforetak. 
Tidligere inngåtte avtaler om rutiner vedrørende inn- og utskriving fra sykehus kommer i 
tillegg til denne avtalen. 

 

 Tjenesteavtale 4 

Navn Stilling Avdeling Tjenesteavtale

Lene Gulstad Enhetsleder Miljø & Habilitering 2

Cesilie Liljebakk Avdelingssykepleier Rehabilitering 4

Ole Reidar Sollund Omstillingsleder Sentraladministrasjon 6

Irene Larsen Enhetsleder Familiesenteret 7

Hilde Pedersen Jordmor Familiesenteret 8

Tom Seljeås IKT Ansvarlig IKT Avdeling 9

Jakob Djupvik Folkehelserådgiver Sentraladministrasjon 10



o Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere helseforetakets og 
kommunens oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 
helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Søknad for etablering av Øyeblikkelig hjelp post skal sendes fra Fauske Kommune til 
Helsedirektoratet innen utgangen av juni 2012. Dette med godkjenning fra NLSH HF. 
Avtalen beskriver hvordan denne del av Samhandlingsreformen skal følges opp. Dette 
krever overføring av spesialkompetanse til ansatte ved denne posten. 
Ved etablering av Øyeblikkelig Hjelp Post, tilsier beregningsgrunnlaget at Fauske 
Kommune tilføres årlig Nok. 2.2 mill. 
 

 Tjenesteavtale 6 
o Tydelighet rundt kompetanseoverføring og arenaer hvor dette skal kunne skje. 

Tjenesteavtalen skal bidra til at partene i fellesskap etablerer gode samarbeidsrutiner på 
ovenstående områder som vil ha betydning for utviklingen av helse- og 
omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god 
kvalitet. 
 

 Tjenesteavtale 7 
o Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke 

kunnskap.  
Avtalen skal bidra til at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og 
innhold, og sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet 
og innhold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos helse- 
og omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som understøtter 
samhandlingsreformens intensjoner. 
 

 Tjenesteavtale 8 
o Formålet med avtalen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og 

sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 
En avtale som er meget viktig for jordmor tjenesten i den enkelte kommune og 
samarbeids kommuner. Viktige elementer er transport til sykehus og ledsagelse av 
Jordmor der dette er behov.  

  Det skal utarbeides Kommunespesifikk avtale med NLSH HF. 

 

 Tjenesteavtale 9 
o Gjennom denne avtalen forplikter partene seg gjensidig til å videreføre og utvikle 

samarbeidet ved bruk av IKT - systemer. Samarbeid om IKT-løsninger og utviklingen av 
IKT-systemer lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. 
 
Avtalen omfatter kommunikasjon mellom HF og den enkelte kommune. Her er Fauske 
Kommune godt i gang med Helsenett og implementering av elektronisk 
meldingsutveksling mellom lege, institusjon og sykehus.  

 

 Tjenesteavtale 10 
o Formålet med denne avtalen er:  

 Bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og 
sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer. 



 Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak 
relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 

 Sikre god samhandling og ressursutnyttelse mellom kommune og helseforetak i 
det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 

 

Oppsummering: 

 

Fauske Kommune har jobbet godt med Samhandlingsreformen og dens påvirkning av vår 

etablerte drift og organisasjon. Det er etablert gode prosesser for å implementere reformen i 

perioden fram mot 1. januar 2016. Vi har etablert oppfølgingsrutiner rundt allerede inngåtte 

avtaler og med spesiell fokus på finansiering av områdene 1) medisinsk behandling og 2) 

utskrivningsklare pasienter. Forankring i organisasjonen er på plass ift dens betydning og 

konsekvenser og framtidens utfordringer vil bli møtt av en engasjert og godt motivert 

organisasjon. 

Avtaleutkastene har vært ute på høring i kommunens respektive fagmiljø som har ført til 

presiseringer som har forsterket den enkelte avtale. 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bruk fra og med 1. Juli 2012. I.H.T. 

 

 

KOM-117/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Omstillingsleder og rådmannen orienterte. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bruk fra og med 1. Juli 2012. I.H.T. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Omstillingsleder til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/1682      

      Arkiv sakID.:   12/461  Saksbehandler:  Kristian Amundsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret 
 

Sak nr.:    058/12 FORMANNSKAP Dato:  05.03.2012 

 118/12 KOMMUNESTYRE  21.06.2012 

 

 

 

STRATEGIPLAN FOR FAUNA 2012 - 2015 

   

 
Vedlegg: 1. Vedtak i sak 6/12 Strategiplan for Fauna 2012 – 2015 

2. Strategiplan for næringsutvikling 2012 - 2015 

 

Sammendrag: 
 

Vi viser til utarbeidet strategiplan for Fauna 2012 – 2015. 

 

Strategiplanen ble vedtatt i Faunas styremøte 6. februar 2012. 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 – 2015. 

 

 

FOR-058/12 VEDTAK-  05.03.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 – 2015. 

 

 

KOM-118/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 – 2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     



Leder Fauna til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   12/4399      

      Arkiv sakID.:   12/869  Saksbehandler:  Jonny Riise  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    111/12 FORMANNSKAP Dato:  06.06.2012 

 119/12 KOMMUNESTYRE  21.06.2012 

 

 

 

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011 - FAUNA KF 

   

 
Vedlegg: 1. Årsberetning 2011 

2. Regnskap for 2011 

3. Revisjonsberetning 

4. Vedtak i kontrollutvalget 

  

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg. 

 

Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal 

særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter 

regnskapsårets slutt. 

 

INNSTILLING : 
 

1. Den framlagte årsberetning 2011 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011. 

 

 

FOR-111/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Den framlagte årsberetning 2011 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011. 

 

 

KOM-119/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Ottar Skjellhaug, Bernt Gøran Lund og Arne B. Vaag var ikke tilstede ved avstemningen. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

1. Den framlagte årsberetning 2011 for Fauna KF tas til etterretning. 

 

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Fauna KF    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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ÅRSREGNSKAP 2011 

   

 
Vedlegg: 1. Regnskap 2011 

2. Revisjonsberetning fra Salten Kommunerevisjon 

3. Kontrollutvalgets vedtak 

 

Saksopplysninger: 

 

Ved fastsettelse av regnskapet er det Formannskapet som fremmer innstilling til Kommunestyret. 

Kommunens regnskap skal forelegges Kontrollutvalget til uttalelse, og Kontrollutvalgets 

uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formannskap og Kommunestyret.  

 

Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i Kommunelov og 

gjeldende forskrifter. Regnskap med tilhørende årsberetning er overlevert revisjonen innen 

fastsatte frister. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. 

 

Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2011 at årsregnskapet gir et uttrykk for 

kommunens økonomiske stilling 31. desember 2011 og for resultatet i regnskapsåret i 

overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

INNSTILLING : 
 

Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011. 

 

 

FOR-112/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011. 

 

 

KOM-120/12 VEDTAK-  21.06.2012 



 

Økonomisjef orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2011 

   

 
Vedlegg: Årsmelding 2011 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg 

 

 

INNSTILLING : 
 

Årsmelding 2011 tas til etterretning 

 

 

FOR-113/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Årsmelding 2011 tas til etterretning 

 

 

KOM-121/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Årsmelding 2011 tas til etterretning 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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ØKONOMIMELDING 1-2012 

   

 
Vedlegg: Vedlegg 1-Budsjettreguleringer økonomimelding 1 2012 

Vedlegg 2-Status investeringer pr 1.tertial 2012 

 

 

 

 

 

Økonomimelding 1 2012 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 30.04.2012.  Den 

økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 

 

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 

forskrift og finansreglement. 

 

1.0  RESULTATVURDERING 

Driften av resultatenhetene samlet 

 

Framskrevet resultat for resultatenhetene samlet gir et prognostisert mindreforbruk på ca. 2 mill. 

kr.  Korrigert for større tidsforskyvninger på inntekter og utgifter, er driften i tråd med budsjett 

pr 1. april før fordeling av generelt innsparingskrav på 9 mill. kr. 

 

For å få et riktig bilde av situasjonen må vi ta med budsjettert driftsreduksjon i hht. 

kommunestyrets budsjettvedtak.  I det ligger en bemanningsreduksjons tilsvarende 9 mill. kr som 

ikke er fordelt ut på enhetene, og som må dekkes inn resten av året for å unngå et merforbruk. 

Det betyr at pr. 1. tertial er en underdekning på driften på ca. 7 mill. kr.  

 

Rådmannen vil understreke at det budsjettet for 2012 er meget stramt og at det er utfordringer og 

en usikkerhet knyttet til vikarbruk innenfor pleie/omsorg og finansiering av 

samhandlingsreformen, samt årets lønnsoppgjør. 

 

Når det gjelder vikarbruk innenfor pleie/omsorg viser regnskapstallene for første tertial at 

forbruket etter fratrekk for sykepengerefusjoner er for høyt. Det jobbes med flere tiltak for å 

redusere merforbruk og det forventes at det vil begynne å gi effekt allerede inneværende år.  

 



Samhandlingsreformen er et usikkerhetsmoment i forhold til kommunens økonomi. Hvis 

utviklingen fortsetter med samme tendens som første tertial, kan dette medføre et forventet 

merforbruk i forhold til budsjett på 6,6 mill. kr. 

 

I budsjettet er det lagt inn en forventet lønnsvekst på 3,04 %. En økning utover dette er det ikke 

dekning for i budsjettet. Resultatet av lønnsoppgjøret er ikke klart og konsekvensene for 

budsjettet følges opp i neste økonomimelding 

 

Tabell 1 på neste side viser samlet oversikt over avvik i forhold til periodisert budsjett pr 1. 

tertial 2012. 

 

Tabell 1- Forbruk pr 1. tertial 2012 (mill kr) 

 

 

 

2.0 RAPPORTERING RESULTATENHETER  

Tabell 2 nedenfor viser at enhetenes utgifter pr 1. april ligger 2,4 mill. kr. lavere enn periodisert 

budsjett. I hovedsak skyldes dette at overføringer fra barnehageenhet vedr. styrket 

barnehagetilbud i private barnehager ennå ikke er utbetalt, samt at det ligger en forskyvning i 

tidspunkt for overføring av kommunalt driftstilskudd til disse barnehagene. Justert for dette er 

det ingen større avvik pr 1. tertial. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 – Utgifter pr 1. tertial fordelt på enhetene (mill kr) 

 

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik  

2012 hittil hittil % Budsjett hittil i kr

Fast lønn 286,46           103,42           36 % 103,52           -0,10              

Overtid 1,79               1,11               62 % 0,60               0,51               

Vikarutgifter inkl eksterne 20,12             9,15               45 % 6,71               2,44               

Annen lønn 24,67             6,91               28 % 8,22               -1,32              

Sosiale utgifter 66,17             22,32             34 % 22,06             0,26               

Kjøp som inngår i kommunal tjenesteprod 93,73             31,75             34 % 31,24             0,51               

Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod 64,74             20,10             31 % 26,57             -6,47              

Overføringer 33,77             14,90             44 % 11,26             3,64               

Sykepenger/fødselspenger -12,64           -6,06              48 % -4,21              -1,84              

Sum utgifter 578,81           203,60           35 % 205,96           -2,37              

Netto renter, finans transaksjoner -7,69              -2,88              37 % -2,56              -0,32              

Brukerbetalinger. Salgs- og leieinntekter -44,79           -13,41           30 % -14,93           1,52               

Overføringsinntekter ekskl. syke og fødselspenger -38,08           -7,44              20 % -7,00              -0,44              

Tilskudd stat, kommuner og private -13,18           -4,87              37 % -4,39              -0,48              

Sum inntekter -103,73         -28,60           124 % -28,88           0,28               

Netto 497,34           183,83           37 % 178,81           -2,09              



 
 

2.1 POLITISK VIRKSOMHET 

Det forventes ingen avvik i forhold til ramme 

 

2.2 RÅDMANNENS STAB 

Noe høyt forbruk til nå, skyldes i hovedsak at lisenser og kontingenter som gjelder hele året er 

forskuddsbetalt i begynnelsen av året.  
 

I tillegg er utgifter og inntekter vedrørende samhandlingsreformen budsjettert på et eget ansvar 

under brukerkontoret som igjen er plassert under rådmannens stab.  

 

Tabell 3 – Forbruk hittil og prognose utgifter samordningsreformen 2012 

 

 
 

Det ble i budsjettet 2012 budsjettert med 9 mill kr som skulle dekke kostnadene til 

samhandlingsreformen. Avviket på 2,8 mill kr fra det som var tildelt var den forutsatte 

Budsjett Regnskap Forbruk hittil Periodisert Avvik 

Enhet 2012 hittil hittil % Budsjett hittil i kr

Politisk virksomhet 9,2                  3,0                  32,6 % 3,1                     -0,1           

Rådmannens stab 51,1               19,1               37,3 % 17,5                   1,6             

Kultur 14,6               6,3                  43,2 % 5,0                     1,3             

Vei/gatelys 10,5               3,8                  36,5 % 3,6                     0,3             

Bygg/eiendom/idrett 46,5               18,2               39,0 % 16,0                   2,2             

Plan/utvikling 9,2                  3,1                  34,0 % 3,2                     -0,0           

Fauske storkjøkken 9,3                  3,0                  32,3 % 3,2                     -0,1           

Skole 114,8             40,1               34,9 % 41,1                   -0,9           

Barnehage 63,1               23,3               36,9 % 26,8                   -3,5           

Fauske Helsetun 63,5               22,4               35,2 % 22,1                   0,3             

Hjemmetjenesten 58,2               20,5               35,3 % 20,3                   0,2             

Helse 40,7               12,1               29,7 % 14,0                   -1,9           

Miljø og habillitering 24,4               7,8                  32,0 % 8,5                     -0,7           

NAV Fauske 18,2               5,4                  30,0 % 6,1                     -0,7           

Barne/familieenheten 31,7               10,7               33,8 % 10,9                   -0,1           

Integrering 13,8               4,8                  34,6 % 4,7                     0,1             

Sum utgifter alle enheter 578,8             203,6             35,2 % 206,0                -2,4           

Budsjett 

2012

Regskap pr 

april

Regulert 

budsjett

Prognose 

2012

Utskrivingsklare somatiske pasienter 3,0 0,3 3,0 0,9

Medisinsk medfinansiering 6,0 3,9 6,0 11,7

Økning sykehjemmet 0,0 3,0 3,0

Sum 9,0 4,2 12,0 15,6

Tildelt  rammeoverføring 11,8 11,8 11,8 11,8

Avvik fra rammeoverføring -2,8 -7,6 0,2 3,8

Avvik fra vedtatt budsjett -2,8 6,6



effektiviseringen en skulle oppnå i Fauske kommune.  I forhold til budsjettet er prognosene et 

avvik på 6,6 mill kr når en tar hensyn til vedtatt bemanningsøkning på sykehjemmet.  

 

De direkte utgiftene til utskrivningsklare pasienter er lavere en budsjettert og betydelige lavere 

enn i 2011. Det forventes at kostnaden vil ende på 0,9 mill. kr. Til sammenligning ville 

tilsvarende kostnader vært på 4,5 mill. kr i 2011. 
 

Det er vedtatt å øke bemanningen på sykehjemmet for å imøtekomme utfordringene med 

samhandlingsreformen.  Tar en hensyn til dette vil kostnadene knyttet til utskrivningsklare 

pasienter bli omtrent 4 mill. kr dersom alle ressursene ble benyttet til dette.  Dette resultat er 

egentlig ikke vesentlig bedre enn i 2011. 

 
Når det gjelder medisinsk medfinansiering viser tallene for mars og april at beregnet kostnad vil 

stige, da ikke alle DRG tallene/poengene er registret fra Helseforetaket. Differansen som 

framkommer mellom beregningsgrunnlaget i rammeoverføringen og grunnlaget for å beregne 

årets kostnad viser at rammeoverføring ikke dekker utgiftene til medisinsk medfinansiering i 

2012. Om det foreligger feil i beregningsgrunnlaget til medisinsk medfinansiering eller om det er 

en reell økning i forhold til beregningsgrunnlaget er noe uklart. Konsekvensen er at reformen 

innen medisinsk medfinansiering for Fauske kommune er underfinansiert. 
 

Dersom en hadde håndtert utskrivningsklare pasienter uten å tilføre ekstra ressurser til 

sykehjemmet, ville det totale avviket blitt vesentlig mindre. En må også på sikt kunne forvente at 

tilførselen av flere årsverk til sykehjemmet også vil redusere kostnaden til medisinsk 

medfinansiering ved å etablere systemer for øyeblikkelig hjelp internt i kommunen.    

2.3 SKOLER 

Enheten forventer balanse ved årets slutt. På grunn av en teknisk feil i budsjettet for 2012 var 

utgifter tilknyttet Gjesteelever fra Røvika falt ut av budsjettet. Dette blir nå regulert inn med 

totalt 1,8 mill. kr. 

2.4 BARNEHAGER 

Enheten forventer balanse ved årets slutt.  Det ligger en usikkerhet i måten premieavvik skal 

behandles på i tilskuddsberegningen til ikke-kommunale barnehager. Fauske kommune har 

justert tilskudd med beregnet premieavvik for 2012. Dette er i tråd med tidligere uttalelser fra 

fylkesmannen. Begrunnelsen er at når staten benytter pensjonskostnad inkludert premieavvik 

som grunnlag ved beregning av kommunenes inntektsramme i statsbudsjettene, er det naturlig at 

kommunene benytter samme prinsipp ved beregning av tilskudd til private barnehager.  Det vises 

til egen sak. 

2.5 KULTUR 

Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til ramme 

2.6 SYKEHJEM 

Enheten har store utfordringer knyttet til vikarbruk. Bedre kontroll med bruk av vikarer og 

overtid på Enhet sykehjem er en viktig forutsetning for at kommunen skal få driftsutgiftene 

under kontroll. Med bakgrunn i dette jobbes det nå med et bemanningsprosjekt. Hensikten med 

dette arbeidet er å bidra til forbedret bemanningskontroll.  

 



Samhandlingsreformen og de strukturelle endringer som kreves skaper press på enheten i forhold 

til kapasitet og flere oppgaver. Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyret i sak 088/12 

følgende: 

 

 «Sykehjemsenheten tilføres 6 årsverk ut over dagens budsjettramme. Rådmannen finansierer 

tiltaket gjennom eksisterende drift og regulerer dette inn i økonomimelding 1.»  

   

Med bakgrunn i dette er budsjettet til enhet Sykehjem økt med 3,0 mill. kr. 

2.7 HJEMMETJENESTER 

Også for hjemmetjenester rapporteres det om store utfordringer i forhold til å holde 

budsjettrammen for vikarutgifter. Pr. første tertial er forbruket ikke større enn periodisert 

budsjett.  Også hjemmetjenester er en del av pågående bemanningsprosjekt som nevnt under 

sykehjem. 

2.8 MILJØ/HABILITERING 

Enheten melder om stort sykefravær og vansker med å skaffe vikarer. Dekning av utgifter 

vedrørende 3 brukere på SISO-vekst dekkes innenfor gjeldende ramme. Enheten forventer å 

holde tildelt ramme. 

2.9 BARN OG FAMILIEENHET 

Enheten rapporterer om utfordringer i barnevern forhold til økte antall fosterhjemsplasseringer. 

Det meldes for øvrig ikke om forventet avvik i forhold til tildelt ramme 

2.10 PLAN/UTVIKLING 

Det er ikke rapportert forventet avvik i forhold til ramme 

2.11 BYGG/EIENDOM/IDRETT 

Enheten har rapportert et forventet merforbruk på til sammen 0,9 mill kr i forhold til budsjett. 

Dette beløpet knytter seg til forventet merforbruk på energi, noe som er vanskelig å kalkulere da 

en må ta hensyn til både temperatur og strømpriser for resten av året. Rådmannen vil følge 

utviklingen, og vurdere situasjonen fram til neste økonomimelding. 

2.12 NAV 

Enheten har innrapportert et forventet mindreforbruk på 1,2 mill. ved årets slutt. Dette er 

begrunnet med at utgifter knyttet til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for høyt budsjettert i 

forhold til aktivitet i 2012. Enhetens budsjett reguleres derfor ned tilsvarende. 

2.13 INTEGRERINGSENHET 

Integreringsenheten har ikke rapportert avvik i forhold til vedtatt budsjett.  Det forventes derfor 

at enheten vil ligge innenfor budsjettrammen ved årets slutt. 

 

3.0 FELLESOMRÅDER 

Skatt og rammetilskudd 

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognose modellen til KS. Denne 

prognosemodellen er alltid blitt benyttet for å budsjettere skatt og rammetilskudd, da den har vist 

seg å være pålitelig. Det foreligger nå en ny prognose pr 18/5 2012 som inkluderer revidert 

nasjonalbudsjett.  I forhold til den prognosen som ble benyttet i budsjettprosessen viser den nye 

inntektsprognosen at Fauske kommune som en konsekvens av nedgang i innbyggertallet får 



redusert rammeoverføringen, men en forventet økning i skatteinngangen gir økte overføringer til 

kommunen. Prognosen totalt for de frie inntektene tilsier en økning på  1,8 mill kr i de frie 

inntektene i forhold til budsjett 2012.  Rådmannen velger likevel å avvente endringer i budsjettet, 

for å se utviklingen i høst. Erfaringer fra 2011 var at prognosen fra våren ble endret iløpet av 

høsten. En kommer derfor tilbake til eventuell budsjettregulering i høstens økonomimelding. 

 

Eiendomsskatt 

Det forventes en merinntekt på eiendomsskatt på 200.000 kr. 

 

Renteutgifter 

I budsjett 2012 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,5 %. Ut fra utviklingen i 

NIBOR-rente hittil i år forventes det at budsjettet vil holde. 

 

Utbytte  

Mottatt utbytte fra SKS for 2012 blir vesentlig lavere enn budsjettert. Inntektsført utbytte SKS i 

2011 utgjorde 13,9 mill. For 2012 er det budsjettert med til sammen 14,7 mill. i utbytte fra SKS 

og Fauske Lysverk. Utbytte fra Fauske Lysverk er når dette skrives enda ikke kjent. Redusert 

utbytte fra SKS utgjør 4,28 mill. og er tatt med i budsjettreguleringen. 

  



4.0 BUDSJETTREGULERINGER 

I budsjettregulering 1/2012 jf. tabell 4 foreslås justeringer i forhold til nye opplysninger om 

aksjeutbytte, oppretting av feil i opprinnelig budsjett samt tilførsel av 6 nye stillinger på 

pleie/omsorg. For å dekke inn disse utgiftsøkningene/inntektstapene foreslår rådmannen å 

redusere budsjettert avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskap med til 

sammen 5 mill. kr. Detaljert oversikt over budsjettreguleringene vises i vedlegg 1. 

 

Tabell 4 – Oversikt saldering etter 1 tertial (mill kr) 

 

 
 

I tillegg til ovenstående reguleres inn en reduksjon i enhetenes driftsrammer på til sammen 4 

mill. kr. av til sammen 9 mill. i vedtatt reduksjon i hht. Kommunestyrets budsjettvedtak 2012. 

(jf. tabell nedenfor).  

 

Den totale innsparingen ligger inne i budsjettet som en uspesifisert innsparing på fellesområde. 

Dette betyr at det etter dette fremdeles gjenstår 5 mill. i reduksjon som ikke er fordelt ut i 

budsjettet på de enkelte enhetene. 

 

Tabell 5 nedenfor viser fordelingen av bemanningsreduksjon fordelt på enhetene. For Politisk 

virksomhet og kultur, er kuttene ikke direkte relatert til stillinger. Rådmannen foreslår at 



kommunens godtgjørelsesreglement gjennomgås og at det gjøres tilpasninger slik at også den 

politiske delen reduserer utgiftsnivået noe i tråd med den pågående driftstilpasningen.  

 

Tabell 5 – Spesifisering og fordeling budsjettreduksjoner enheter 2012 (mill kr) 

 

 
 

Oppsummering drift 

Status pr.1. tertial viser at det er store utfordringer på driftssiden. I budsjettvedtaket for 2012 ble 

rådmannen som nevnt pålagt å kutte driften i form av årsverk betydelig. Dette kommer på toppen 

av et allerede stramt budsjett.  I denne økonomimeldingen er driften justert ned med 4 mill. kr.  

Det betyr at det lønnsbudsjettet må kuttes med ytterligere 5 mill. for å oppfylle kommunestyrets 

budsjettvedtak. Usikkerhet rundt finansiering av samhandlingsreformen bidrar ytterligere til å 

skape utfordringer i forhold til årets budsjett. 

 

Rådmannen jobber videre med tiltak for å redusere driftsnivået i tråd med kommunestyrets 

budsjettvedtak 

 

5.0  INVESTERINGSREGNSKAPET 

Status pr. 1. mai 2012:  

Det vises til vedlagt oversikt over investeringsporteføljen for 2012 – vedlegg 2. Hovedtyngden 

av investeringer har sin bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak for 2012. En del prosjekter er 

vedtatt i tidligere års budsjetter. 

 

Oversikten gir en kortfattet statusbeskrivelse mht. framdrift. Rådmannen har ingen ytterligere 

kommentarer mht. dette. Det er heller ikke meldt avvik i hht økonomiske forutsetninger med 

unntak av følgende prosjekter: 

 
1. Boliger Blåskjellveien: Det gjenstår ennå noen utenomhusarbeider. Regnskapsstatus indikerer 

en mulig overskridelse på prosjektet med ca. 0,1 mill. kr. Rådmannen vil komme tilbake til 
inndekning når alle arbeidene er sluttført og det endelige regnskapet foreligger. 

Enhet Nedtrekk 2012 Merknader

Politisk virksomhet -0.5                     

Foreslår endringer i  godtgjørelse reglementet og/eller endre 

frikjøpsordningen

Rådmannens stab -0.3                     

Av 100 % kommuneoverlege: vikarinnleie 70 %, 30 % står vakant. Red 

sommertilbud ungdom

Kultur -0.2                     

Fauske boka slik at den overføres til andre.  Holde en 5% st ledig i 

kultursskola . Inndra resterende kulturtilskudd.

Vei/gatelys -0.4                     Inndra en stilling. Iverksatt

Bygg/eiendom/idrett -0.5                     Reduksjon stillinger i adm ogt drift tilsvarnede 1,2 årsverk

Plan/utvikling -                      

Fauske storkjøkken -                      

Skole -                      

Barnehage -0.5                     Naturlige driftstilpasning. Reduserer også overføring private bh

Fauske Helsetun -                      

Hjemmetjenesten -0.1                     Ikke utlyst miljø aktivitetsstilling. Inndratt.

Helse -0.6                     Redusert tilbud rus/psyk. Lønn.

Miljø og habillitering -0.5                      En stilling på 55% holdes ledig. Reduksjon vikarutgifter

NAV Fauske -0.1                     holde ledig, samt ikke erstatte gjeldsrådgiver

Barne/familieenheten -0.3                     Holder en 50% helsesøster stilling ledig

Integrering -                      

Sum -4.0                     



2. Sulitjelma skole: Forberedende arbeider med veganlegg, samt anlegg av tilknytningsanlegg for 
vann, avløp og elektrisitet bød på betydelige utfordringer og ble vesentlig mere omfattende og 
kostnadskrevende enn antatt. Merkostnadene er dekket inn gjennom bruk av reservepostene 
for anlegget. Disse er nå i hovedsak disponert og dette tilsier at økonomistyringen av prosjektet 
framover må være svært streng. 

 

I finansieringsplanen for investeringene er det forutsatt salg av eiendom med 7,0 mill. kr. Pr i 

dag er det gjennomført salg for nær 3,7 mill. kr. Rådmannen legger til grunn at inntektsmålet kan 

nåes. 

 

Som følge av foreslått reduksjon av overføring fra drift til investering på 2,6 mill. kr., vil det 

mangle tilsvarende beløp på finansieringssiden i investeringsbudsjettet. Rådmannen foreslår 

derfor at investeringsbudsjettet salderes med bruk av ubundet investeringsfond med 2,6 mill. kr. 

som følger:  

 

Overføring fra driftsregnskapet  2,6 mill. kr (reduksjon) 

Bruk av ubundet investeringsfond -2,6 mill. kr. (økning) 

Netto:      0,0 mill. kr. 

 

6.0  FINANSFORVALTNING 

6.1 KORTSIKTIG LIKVIDITET 

Samlet innskudd i bank utgjorde pr. 01.04. 2012, ca. 95 mill. kr. Av disse er 32 mill. kr. midler 

som skriver seg fra ekstraordinært utbytte/aksjesalg SKS 2009. Disse er plassert i 

Nordlandsbanken, med en rente på 3,45 %. Videre er ca. 17 mill. kr. til en hver tid bundet opp til 

skattetrekk 

   

Resten er i hovedsak driftslikvider og varierer fra måned til måned i forhold til lønnsutbetalinger, 

mottak av rammetilskudd og skatteinngang. Disse kontiene er hovedsak knyttet til 3 måneders 

NIBOR-rente med fradrag fra 0-0,5 %. Når dette skrives er NIBOR-renten 2,70 %.  Figur 1 

nedenfor viser utviklingen på foliokonto 1. tertial og viser at likviditeten i enkelte tidsrom har 

vært negativ, noe som betyr at en har måttet trukket på kassakreditt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Kortsiktig likviditet hittil 2012 

 



 
 

Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakreditt er for tiden fastsatt til 3 måneders p.t NIBOR 

med et påslag på 0,85 prosentpoeng. 

 

Tabell 6 – Rente kassekreditt pr mai 2012  

 

 
 

6.2 LANGSIKTIG LIKVIDITET 

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og 

Sparebank 1. Utviklingen årets fire første måneder framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.: 

 

Tabell 7 – Oversikt kapital plasseringer 

 

Plassering 31.12.2011 Januar Februar Mars April 

Hjemfallsfond Plassering Pareto            46 482             47 681             48 530             48 409             48 465  

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning            18 884             19 160             19 400             19 545             19 527  

Utvikling samlet portefølje            65 366             66 841             67 930             67 954             67 992  

 

Figur  2 – Utvikling plassering Pareto 2012 

 

 
 

Figur 3 – Utvikling plassering SB1 forvaltning 2012 
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Pr. 30. april er verdien på plasseringene økt med 2,6 mill. kr. sammenlignet med 31.12.2011. 

 

Utviklingen i porteføljene har vært positive første tertial, samtidig har det vært og er fortsatt mye 

uro i finansmarkedene som følge av finanskrisen i EU. Dette betyr usikkerhet spesielt i forhold 

til utenlandske plasseringer. Kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofil i tråd 

med vedtatt finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet 

god avkastning. 

 

6.3 GJELDSPORTEFØLJE 

Kommunens langsiktige gjeld består nå av 3 lån i Kommunalbanken og 1 lån i 

KLP Kommunekreditt  

 

I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.  

 

Tabell 8 – Fordeling gjelden pr 30 april 2012 

 
  Låneopptak Restgjeld Rente pr. Andel Rentevilkår Lån 

    30.04.2012 april 2012     
Nedbetalt 

KOMMUNALBANKEN             -311 245                     -182 244  2,70 % 43,85 % Reguleres mot 3 mnd. NIBOR hver kval 2031 

KOMMUNALBANKEN                -72 800                        -69 160  3,82 % 16,64 % Fastrente 5 år fra juni 2010 2040 

KOMMUNALBANKEN             -100 000                     -100 000  3,58 % 24,06 % Fastrente 5 år fra des 2011 2030 

KLP Kommunekreditt                -64 200                        -64 200  3,36 % 15,45 % Fastrente 3 år fra des.2011 2031 

Totalt/vektet rente                      -415 604  3,20 % 100,00 %   
  

      
 

 

Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkl. fastsatt margin). Som det framgår har den 

flytende renten beveget seg noe oppover siden fra 2009 til utgangen av 2011. I kvartal 2012 ble 

imidlertid renten satt ned med 0,7 prosentpoeng, slik at vi når dette skrives har en flytende rente 

på 2,7 %. 

 

Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR 
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INNSTILLING : 
 

Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning. 

 

 

FOR-114/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning. 

 

 

KOM-122/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Per-Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Rådmannen får i oppdrag å avvikle kommunens midler fra aksjer og obligasjoner og 

plassere disse midlene til best mulig rente i bank. 

 

R’s forslag ble forkastet med 28 mot 3 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning. 
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Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsledere    

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Rådmann    

Økonomisjef til videre forføyning    
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PERSPEKTIVMELDING 2013-2025 

   

 
Vedlegg: Perspektivmelding 2013-2025, Fauske kommune 

 

 

INNSTILLING : 
 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til etterretning 

 

2. Fauske kommune må styre mot en robust økonomi ved å fastsette en målsetting 

for fremtidig ønsket korrigert resultatgrad. Målsettingen settes til 1%  i 2013. 

Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigert resultatgrad på 3%.  

 

3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å 

tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.   

 

 

FOR-115/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til orientering. 

 

2. Fauske kommune vil tilstrebe å føre en god økonomistyring, med målsetting om å 

oppnå en ønsket korrigert resultatgrad på 1 %, senest ved utgangen av 2015. 

 

3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å 

tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer. Tjenester til barn og 

eldre/syke skjermes.  

 

Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til etterretning 

 

2. Fauske kommune må styre mot en robust økonomi ved å fastsette en målsetting 

for fremtidig ønsket korrigert resultatgrad. Målsettingen settes til 1%  i 2013. 

Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigert resultatgrad på 3%.  

 



3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å 

tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.   

 

 

KOM-123/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til etterretning 

 

2. Fauske kommune må styre mot en robust økonomi ved å fastsette en målsetting 

for fremtidig ønsket korrigert resultatgrad. Målsettingen settes til 1%  i 2013. 

Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigert resultatgrad på 3%.  

 

3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å 

tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.   

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsledere    

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Rådmann    

Økonomisjef til videre forføyning    
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SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012 

   

 
Vedlegg: 1. Prosjektorganiseringen. 

2. Rundskriv Udir 2 – 2012 om skolenedleggelse og kretsgrenser. 

3. Brev fra Fylkesmannen i Troms. 

4. Graf for utviklingsprognose på alderssammensetning, SSB. 

5. Utdrag fra nasjonale prøver, 2011. 

6. Den gode skole, Thomas Nordahl. 

7. Den gode skole – konferanse. Lars Arild Myhr. 

8. Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet. T. Sollien og A. Viak. 

9. Om gyldig forskning og bruk av forsknings og testresultater av J. F. Blichfeldt. 

10. Rapport fra Eggen arkitekter as. 

11. Høring fra Kosmo FAU. 

12. Høring fra Fauske KRF. 

13. Høring fra Finneid FAU. 

14. Høring fra Hauan SU. 

15. Høring fra Kosmo SU 

16. Høring fra Fauske Ungdomsråd. 

17. Høring fra Styret i Valnesfjord flerbrukshall. 

18. Høring fra Valnesfjord nærmiljøutvalg. 

19. Høring fra Hauan FAU. 

20. Høring fra Fauske KFU 

21. Høring fra Nordland Fylkeskommune. 

22. Høring fra Finneid SU. 

23. Høring fra Sulitjelma SU. 

24. Høring fra Utdanningsforbundet m/lokallag. 

25. Høring fra elever Kosmo. 

26. Høring fra Valnesfjord SU. 

27. Høring fra elevrådet Valnesfjord. 

28. Høring fra Vestmyra FAU og SU 

 

 

Sammendrag: 

 
1. Bakgrunn. 

Kommunestyret har i budsjettvedtak av 15.12.2011 gjort vedtak om å få forelagt seg en egen sak 

vedrørende skolestruktur i Fauske kommune. I samme kommunestyremøte ble det vedtatt en 

reduksjon i rammen for skoledrift i Fauske. 

 

Kommunen har i dag 7 egne skoler og en privatskole. 

For det videre saksfremlegget understrekes det at det kun er kommunens egne skoler som trekkes 

frem i datagrunnlaget. 



For privatskolen har ikke kommunen driftsansvar for annet enn skoleskyss og ressurser til 

spesialundervisning. 

 

Fauskeskolen har store utfordringer fremfor seg. 

Denne går i hovedsak ut på at ressurstilgangen reduseres for hvert år, på samme tid som at 

opplevelsen i skolen er at ressursbehovet øker. Det er også behov for oppgradering av flere 

eksisterende skolebygg, og sentral styring av kvalitetsutviklingen. Vestmyra ungdomsskole 

drives uten miljømessig godkjenning, så uansett hvilket alternativ som velges strukturmessig vil 

investeringsbehovet for kommunen være relativt stort. 

  

Rådmannen ønsker også i denne saken å vektlegge kommuneplanens vedtatte mål om 3-senter 

struktur for kommunen. 

 

2. Organisering og arbeidsfaser. 

 

Mandatet fra formannskapet delte arbeidsprosessen opp i følgende grupper: 

 

 Arbeidsgruppe 

 Referansegruppe 

 Styringsgruppe 

 

Arbeidet har vært gjennomført slik mandatet har lagt opp til, med noen justeringer på prosess og 

tid. På den siste delen av arbeidsfasen var det streik, og det påvirket deltagelsen fra 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Representantene derfra møtte derfor ikke på fellesmøter i 

den avsluttende fasen. 

Hovedformålet med måten å organisere prosessen på har vært å sikre at saken blir godt nok 

opplyst til kommunestyrets behandling den 21. juni 2012. Saksbehandlingsmessig har 

rådmannen tatt utgangspunkt i forskrift for saksbehandling i slike saker som er utgitt av 

departementet i mars 2012. Det har vært varsel om prosess og invitasjon til høringsuttalelser fra 

befolkningen, og det har vært avholdt 2 folkemøter. Rådmannen er av den oppfatning at reglene 

for god saksbehandling er fulgt. 

 

Vedlegg: 

1. Prosjektorganiseringen. 

2. Rundskriv Udir 2 – 2012 om skolenedleggelse og kretsgrenser. 

3. Brev fra Fylkesmannen i Troms. 

 

3. Statusbeskrivelse:  

 

Nasjonalt ser en at flere kommuner vurderer sin eksisterende skolestruktur. 

Trenden ser ut for å dreie seg mot færre og større skoler. Når Fauske nå på nytt er midt inne i en 

ny slik prosess er det for mange vanskelig å forstå hvorfor denne nå kommer så tett opp til vår 

forrige prosess. 

Rådmannen vil påpeke at det allerede er vedtatt skoleutbygging på Vestmyra, og er kjent med at 

det foreligger flere vedtak bakover i tid og med ulike faser i seg. 

Disse har ikke løst utfordringene våre ennå, og rådmannen er opptatt av å se skolene i Fauske 

under ett, og få frem de muligheter vi har foran oss nå.  

 

 

a.  Økonomi. 



 

Kommunestyret har redusert bevilgningen til skolene i sitt vedtak av 15. desember 2011. På 

samme tid er det gitt et oppdrag på å effektivisere og få mere skole ut av mindre økonomiske 

rammer. 

 

Tabell 1: (mill. kr.) 

Budsjettår 2012 2013 2014 2015 

Ramme 102 98 98 98 
 

Elevtallsutviklingen i Fauske har over tid gått nedover (se tabell 2). Kommunestyret har på ett 

tidligere tidspunkt ønsket seg en desentralisert skolestruktur. Kommunestyret har vært kjent med 

at en desentralisert løsning ville være dyrere enn en modell med sterkere sentralisering. 

Begrunnelsen for denne modellen har hele tiden vært nærmiljø-basert og fokuset har vært på 

trygghet og trivsel for elevene. 

 

 

b. Demografi. 

 

Demografi er ett utrykk for befolkningens sammensetning og størrelse på ett gitt tidspunkt, samt 

den framtidige utviklingen av populasjonen. Framtidig utvikling vil alltid være vanskelig å 

forutsi, da mange variabler vil kunne endres underveis i tidsperioden. Saken bygger sine 

prognoser på tall fra SSB med middels utvikling. 

 

For Fauske kommune er det da i prognosene fra Statistisk Sentralbyrå klare tendenser i 

populasjonsutviklingen fra 2011 og fram mot år 2040.  

 

 Elevgrunnlaget (6 – 15 år) antas å synke videre, fra ca. 1200 elever i 2011 og ned til 1058 

i 2020. Det forventes en stabilisering rundt 1050 elever i år 2040. 

Nedgang = 12,5 %. 

 Yrkesaktive personer (20-66 år) Tallene viser en nedgang fra ca. 5700 til ca. 4900. 

Nedgang = 14 % 

 Eldre (over 67 år) Tallene viser en økning fra ca. 1500 til ca. 2500 individer.  

Økning = 67 %.  

 

Det samlede folketallet for denne perioden viser bare en svak nedgang totalt sett, så det er innad i 

grupperingene at endringene skjer. 

 

 

 Tabell 2: elevtallsutvikling 2003-2012 

Årstall Elevtall Endring  

2003-2004 1311  

2004-2005 1284 -27 

2005-2006 1288 + 4 
2006-2007 1265 -23 

2007-2008 1250 -15 
2008-2009 1221 -29 

2009-2010 1190 -31 



2010-2011 1174 -16 

2011-2012 1143 -31 
2012-2013 1128 -15 

  

 Tabellen viser at bare det siste 10-året har elevtallet sunket med ca. 180 elever totalt sett. 

 

Hvis da disse prognosene og perspektivene slår til mot 2040, fordrer det en dreining for å 

handtere ett lavere antall elever elevtall, et lavere antall personer i arbeidsfør alder og et høyere 

antall eldre. Store endringer i innvandring eller økt tilflyttingsstrøm vil selvfølgelig kunne endre 

disse variablene i positiv retning for kommunen. SSBs tall indikerer imidlertid en utvikling som 

Fauske kommune bør ta alvorlig allerede i dag. 

 

 Vedlegg:  

4. Graf for utviklingsprognose på alderssammensetning, SSB. 

 

c. Faglige resultater. 

 

Alle skoler i Norge gjennomfører nasjonalt utarbeidede prøver i lesing, regning (i alle fag) og 

engelsk, for 5. 8. og 9. trinn. Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen 

lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. 

Resultatene skal brukes av skoler og skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i 

opplæringen. De nasjonale prøvene ble avholdt for første gang i Norge våren 2004, og har blitt 

utvidet i omfang siden den gang. Rapportene for den enkelte skole og kommune gir skoleledelse 

og skoleeier mulighet til å jobbe systematisk med oppfølging av resultatene som avdekkes. 

 

For 5. trinn deles resultatene opp i 3 mestringsområder for den enkelte elev, mens det for 8. og 9. 

trinn deles opp i 5 mestringsnivåer. Nivå 1 er lavest, mens nivå 3 og nivå 5 er høyest sett i 

forhold til læringsmålene for faget. 

De generelle resultatene for Fauske kommune sammenlignet med nasjonalt nivå viser for alle tre 

prøve-områdene at kommunen har flere elever som presterer på de laveste nivåene enn tilfellet er 

for gjennomsnittet på nasjonalt nivå. I øvre enden av skalaen har vi dermed færre elever som 

presterer på de høyeste nivåene sett opp mot gjennomsnittet på nasjonalt nivå. Dette er resultater 

som vil kreve oppmerksomhet og systematisk jobbing i organisasjonen over år for å endre i en 

positiv retning.  

 

All statistisk sammenligning er gjort opp mot gjennomsnittet på nasjonalt nivå. Det legges ikke 

opp til en sammenligning mellom kommunens forskjellige skoler, men som ett samlet 

kommunalt resultat. 

 

Vedlegg:  

5. Utdrag fra nasjonale prøver, 2011. 

 

d. Hva sier forskning om læring? 

 

I skoleverket er det mange innsatsfaktorer som i varierende grad er med på å påvirke det 

endelige resultatet knyttet til opplæringen og læringsutbyttet til den enkelte elev, klasse og skole. 

Isolert sett kan disse faktorene måles og vektes i forhold til påvirkningsgraden de innehar, men i 

samlet sum kan denne faktoren få en annen vekting når den ses i ett helhetsperspektiv med alle 

de andre faktorene samtidig. Det innebærer at det er vanskelig å fremlegge «rene sannheter» i 



slike sammenligninger, men at man må velge å legge størst vekt på den forskning som 

vektlegger anerkjent metodebruk for å framskaffe allmenngyldige resultater.  

 

Arbeidsgruppa har valgt å se til meta-studier (data av data) gjort av Professor John Hattie ved 

Auckland University (2009) hvor han sammenfatter over 800 studier om læring, med ett 

elevgrunnlag på ca. 80 millioner elever. Dette mener vi gir grunnlag for å trekke generelle 

konklusjoner om faktorer som påvirker elevers utbytte av læring, selv om både særegne lokale 

og nasjonale forhold vil kunne påvirke resultatene i enten positiv eller negativ retning knyttet til 

den enkelte faktor. 

Hattie rangerer sine funn med en påvirkningsgrad fra 0,00 -  1,00. Alle faktorer med en verdi 

over 0,60 påstås å ha stor innvirkning på elevers utbytte av undervisningen, mens faktorer med 

en verdi under 0,20 påstås å ha ingen verdi. I den første kategorien finner vi blant annet faktorer 

som:  

 

1. Formativ (se framover) evaluering = 0,90 

2. Klare standarder for god undervisning = 0,88 

3. Handtering av bråk og uro = 0,80 

4. Struktur og klasseledelse = 0,75 

5. Relasjon = 0,72 

 

 I den andre enden av Hattie’s rangering finner vi faktorer som: 

 

1. Redusert klassestørrelse = 0,21  

2. Individualisert undervisning = 0,19  

3. Nivådifferensiering = 0,12 

4. Aldersblanding = 0,04 

5. Baseskoler = 0,01 

 

e. Kvalitetsmål for skole. 

 

Å jobbe med fastsatte standarder og kvalitetsmål for skole er en viktig og langsiktig prosess der 

elever, ansatte, foresatte, skoleledelse og andre som har interesser inn mot skolen må få 

anledning til å delta og påvirke resultatet. 

 

Faktorene som kan måles og kvantifiseres er mange, og vil i ulik grad kunne kontrolleres og 

brukes som verktøy for videreutvikling av skole, klasse og enkeltelev. Fauskeskolen bør bruke 

tid og ressurser på et godt nok kvalitetssikringssystem til å kunne dokumentere hvilken kvalitet 

som leveres i skolen. Dette har vi bare i varierende grad i dag, og det vil være et viktig poeng 

framover å få dette bedre tilrettelagt. Skolene måler og vekter ting ulikt i dagens system.  

 

Arbeidsgruppa ønsker å bidra i denne prosessen, og lister opp ulike kriterier som bør være med 

som innsatsfaktor for å måle kvalitet i Fauske skolen. 

 

1. Moderne skolebygg for framtiden som gir rom for et dynamisk læringsmiljø og hvor 

kosthold og aktivitet prioriteres på daglig basis. 

2. Sentralisert tilbud til elever med særskilte behov i egnede lokaler som gir elevene det 

beste tilbudet på skolen med fokus på rendyrking av fagkompetanse blant berørte lærere. 

3. Administrativ organisering av skolene som sikrer kapasitet, innsikt og styringsevne 

4. Styrket administrativt støtteapparat for veiledning og kvalitetsutvikling på organisasjons 

og systemnivå. 



5. Elevresultater (fag/miljø/trivsel/folkehelse) som ligger på eller over gjennomsnittet i 

Norge. 

6. Gode lærerferdigheter med vekt på skriving, lesing og realfag tuftet på bruk av gode 

pedagogiske IKT verktøy som skaper begeistring. 

7. Sterke og robuste relasjoner mellom foresatte og skolen og hvor barnet settes i sentrum. 

 

Vedlegg:  

6. Den gode skole, Thomas Nordahl. 

7. Den gode skole – konferanse. Lars Arild Myhr. 

8. Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet. T. Sollien og A. Viak. 

9. Om gyldig forskning og bruk av forsknings og testresultater av J. F. Blichfeldt. 

  

 

4. Nasjonale og lokale målsettinger for skolebygg. 

 

Ved rehabilitering av eksisterende bygg, eller nybygg, stilles det i dag store krav til både 

utforming og innhold i skolebygninger. Dette er igjen regulert av diverse lover som f.eks. Plan 

og bygningsloven, Opplæringsloven, Lov om helsetjenester i kommunene, Lov om arbeidervern 

og arbeidsmiljø samt en lang rekke forskrifter knyttet opp mot det enkelte lovverk. 

Fauske kommune bør jobbe for at alle bygg som i dag brukes til undervisning av både barn og 

voksne, i så stor grad som mulig tilfredsstiller de krav som settes til slike.  

 

Dette innebærer blant annet bygg som har: 

 

- Universell utforming i form av:  

 Godkjente lysforhold. 

 Sunt innemiljø. 

 Energi- og driftsøkonomisering. 

 Adskilte utearealer med aktiviteter tilpasset trinnet. 

 Trafikksikre områder. 

 Folkehelseperspektivet er ivaretatt. 

 Enkel adkomst. 

 Tilgang til idrettsanlegg.  

 

- Læringsarealer som innehar: 

 Fleksible klasserom. 

 Tilstrekkelig antall grupperom til hvert trinn. 

 Fellesareal. 

 Egnede elevgarderober. 

 Amfi for samling og fellesundervisning. 

 Mulighet for elevkantine/skolemåltid. 

 

5. Langsiktig perspektiv for kommunen. 

 

Som forklart under pkt. 3b skjer det en demografisk endring i Fauske hvor gruppen av eldre 

innbyggere vokser og hvor andelen yrkesaktive personer synker samt at vi får færre antall elever 

i grunnskolen. 

 



Innen få år (2016) vil tallene være slik at det i en gjennomsnittlig førsteklasse vil være 22 elever 

i hver klasse i sentrum (3-parallell). Ved opprettholdelse av dagens struktur må tallet deles på 4 

skoler, og gjennomsnittsverdien blir da 16,5 elever pr. klasse for sentrum. Lokalt på den enkelte 

skole blir det variasjoner både opp og ned. 

 

Spørsmålet blir da hva som er en fornuftig klassestørrelse, både i forhold til innholdet den skal 

ha og driftskostnadene den skal utløse. Større og færre klasser betyr færre å fordele skolens og 

kommunens ramme på, og dermed muligheten for økte ressurser til den enkelte klasse. 

 

Tradisjonelt sett i Norge deles klasser når elevtallet overstiger 30. Det betyr at grunntanken er at 

klassestørrelser opp mot 30 skal la seg drifte på en fornuftig måte innenfor samme klasserom. 

Dette innenfor gitte rammer som innebærer store nok klasserom og tilstrekkelige lærerressurser. 

Ett gjennomsnitt på 22 elever ligger godt under dette tallet, og har også i seg en forsvarlig ramme 

for økning hvis prognoser på elevtall er satt for lavt.  

I følge John Hattie’s meta studie virker det heller ikke å være noen direkte sammenheng mellom 

klassestørrelse og elevenes læring. Andre faktorer har større påvirkningsgrad på utbytte av 

undervisningen. 

 

Flere og større klasser på samme trinn og på samme sted gir fordeler i forhold til ledelse, 

administrasjon, tilpasset opplæring, ressurstildeling og fagutvikling. Mange jobber med samme 

trinn og samme fag, og kan dra nytte og inspirasjon av hverandre. Det igjen er en viktig 

innsatsfaktor i skoleutvikling. 

 

For sentrum sin del betyr dette at dagens antall skoler kan virke negativt inn på tilgjengelige 

ressurser til den enkelte klasse, og i det videre perspektiv bremse en forventet skoleutvikling. 

 

 

6. Beskrivelse av dagens struktur. 

 

I dag har vi 3 skolesentre med totalt 7 skoler i kommunen. 1 skole i Sulitjelma, 2 skoler i 

Valnesfjord og 4 skoler i sentrum. Alle 3 skolesentrene har alle de ulike trinnene representert. 

 

I sentrum er fordelingen slik: 

 Hauan:   1. – 5. trinn.  5 klasser. 

 Finneid:  1. – 7. trinn.  7 klasser. 

 Erikstad:  1. – 7. trinn.  7 klasser. 

 Vestmyra:  1. – 10. trinn.  21 klasser. 

 

Kun Vestmyra skole har trinn med flere enn en klasse pr trinn. 6. og 7. trinn er to – paralleller, 

mens ungdomstrinnet er 4 – paralleller utfra dagens elevtall. Antall klasser i sentrum er 40. 

 

 

7. Mulige løsninger. 

 
Alternativ 1: 

1 – parallelle skoler for 1. – 4. trinn ved Erikstad, Finneid og Vestmyra. 3 parallell skole for 5. – 

10. trinn ved Vestmyra. 

 

Alternativ 2: 



1 – parallelle skoler for 1. – 7. trinn ved Erikstad og Finneid. 2 – parallell 1. – 7. ved Vestmyra. 3 

parallell skole for 8. – 10. trinn ved Vestmyra. 

 

Alternativ 3 (framstår i rapport fra Eggen som alternativ 5): 

3 parallell skole for 1. – 10. trinn ved Vestmyra. 

 

I dette alternativet ligger også muligheten til å utvide 1. og 2. trinn til 4 – parallelle trinn for å 

sikre en noe mindre klassestørrelse de 2 første årene, og dermed sørge for muligheter for å 

oppfylle god start-prinsippene. Da økes klasseantallet fra 30 til 32 klasser i sentrum, og 

utbyggingen vil kostnadsmessig øke deretter. 

 

Alternativ 4: 

1 – parallell skole for 1. – 7. trinn på Erikstad. 1 – parallell skole for 1. – 4. trinn på Finneid. 1. – 

10. trinn ved Vestmyra skole (1 – 3 paralleller). 

 

Alternativ 5: 

2 parallell for 1. – 4. trinn på Finneid og Erikstad. 3 parallell for 5. – 10. på Vestmyra. 

 

Alternativ 6: 

Dagens struktur med 7 skoler (4 i sentrum). Ingen endringer gjøres. 

 

For alternativ 1 – 4 ligger det som forutsetning at både Sulitjelma og Valnesfjord beholder 1. – 

10. trinn, samt at Kosmo skole legges ned og elevene overføres til Valnesfjord skole. Alternativ 

1 – 4 er omtalt i rapport fra Eggen arkitekter as fra høsten 2011. 

 

Alternativ 5 er kommet som ett forslag fra arbeidsgruppa, mens alternativ 6 er et forslag fra de 

gjennomførte folkemøtene i sentrum og Valnesfjord.  

 

Vedlegg:  

10. Rapport fra Eggen arkitekter as. 

 
 
8. Konsekvenser. 

 

Alternativ 1: 

Dette alternativet fordrer 1. – 4. trinn på 3 ulike steder i sentrum, og så en samlokalisering av 5. – 

10. trinn i ny skole på Vestmyra. Dette alternativet gir en reduksjon på 1 skole i sentrum, og 

endrer struktur med å samlokalisere fra og med 5. trinn i stedet for som i dag på 8. trinn (6. trinn 

for elever fra Hauan).  

Alternativet vil gi 30-34 klasser. 

 

Alternativ 2: 

Dette alternativet tilsier at 1. – 7 trinn løses på 3 ulike skoler i sentrum, for så å samlokaliseres i 

en ny ungdomsskole på Vestmyra.  Hauan og Finneid med 1 – parallell, og Vestmyra med 2 – 

parallell. Da legger man opp til 4 - parallell til og med 7. trinn, og så 3 – parallell på 

ungdomstrinnet. Dette alternativet gir en reduksjon på 1 skole i sentrum, men ett fortsatt høyt 

klassetall. 

Alternativet vil gi 40 klasser. 

 

Alternativ 3 (framstår i rapport fra Eggen som alternativ 5): 



Dette alternativet tilsier bygging av en helt ny skole i sentrum som er stor nok til å ta imot alle 

elevene fra de 4 eksisterende skolene. Samlokalisering gir mulighet for en lik fordeling av elever 

i forhold til klassestørrelse, og dermed det lavest antall klasser som elevgrunnlaget til en hver tid 

legger til rette for.  

Alternativet vil gi 30 klasser. 

 

Alternativ 4: 

Dette alternativet innebærer at Erikstad består i sin nåværende form, Finneid gjøres om til en 1. – 

4. skole samt at kommunens resterende elever går på Vestmyra. Der må det da være en - parallell 

fra 1. – 4. trinn, to - parallell fra 5. – 7. trinn samt tre parallell på 8. – 10. trinn. Dette innebærer 

utbygging av mellomtrinns-delen på Vestmyra samt eventuell nybygging av ungdomstrinn. 

Alternativet vil gi 30-34 klasser. 

 

Alternativ 5: 

Dette alternativet innebærer at Finneid og Erikstad endres til en 2 parallell for 1. – 4. trinn (øst – 

vest), totalt 8 klasser pr skole. 5. – 10. trinn legges til ny skole på Vestmyra (3 parallell). 

Alternativet imøtegår ønsket om å ha mindre og eksterne enheter fra 1. – 4. trinn, men innebærer 

samtidig at sentrum har 3 driftsenheter på skolesiden. I tillegg må det bygges ut på begge enheter 

for 1. – 4. trinn da begge enhetene i dag drives med 7 klasserom. 

Alternativet vil gi 34 klasser. 

 

Alternativ 6:  

Dette alternativet innebærer at strukturen beholdes slik den har vært i sentrum og i Valnesfjord. 

Alternativet vil gi 40 klasser. 

 

 

9. Høringsuttalelser: 

 

Ved fristens utløp var det kommet inn totalt 18 høringsuttalelser. 

 

Alle disse er vedlagt saken. De har et noe ulikt innhold i seg, men alle vektlegger at de er opptatt 

av kvalitet for tilbudet til elevene. 

Målene for kvalitet varierer fra de ulike parter på alt fra at nærhet til skolen er kvalitet i seg selv, 

til at det er konkrete forslag på kvalitetsmål for Fauskeskolen. 

Flere er kritisk til prosessen slik den har vært gjennomført, og dette dreier seg om både 

tidsaspektet og det innholdsmessige, da mange føler de skulle hatt et konkret forslag å få tatt 

standpunkt i forhold til. 

 

Mange er opptatt av at grendeskolene skal bestå slik de fremstår, og at det vurderes å sikre 

strukturen slik den er i dag. Andre er tydelige på at det må gjøres noe med den strukturen vi har, 

fordi den er for dyr og vil gi for små læringsmiljø på sikt. 

Mange er opptatt av at dersom strukturen skal endres så må det ligge en sikkerhet for at elevene 

får det bedre og at kvaliteten faktisk gis tilfredsstillende økonomiske rammer for god utvikling. 

 

 

Vedlegg:  

11. Høring fra Kosmo FAU. 

12. Høring fra Fauske KRF. 

13. Høring fra Finneid FAU. 

14. Høring fra Hauan SU. 



15. Høring fra Kosmo SU 

16. Høring fra Fauske Ungdomsråd. 

17. Høring fra Styret i Valnesfjord flerbrukshall. 

18. Høring fra Valnesfjord nærmiljøutvalg. 

19. Høring fra Hauan FAU. 

20. Høring fra Fauske KFU 

21. Høring fra Nordland Fylkeskommune. 

22. Høring fra Finneid SU. 

23. Høring fra Sulitjelma SU. 

24. Høring fra Utdanningsforbundet m/lokallag. 

25. Høring fra elever Kosmo. 

26. Høring fra Valnesfjord SU. 

27. Høring fra elevrådet Valnesfjord. 

28. Høring fra Vestmyra FAU og SU 

 

 

10. Arbeidsgruppens anbefaling. 

 

Arbeidsgruppen har ikke kommet frem til et enhetlig og felles forslag som kan fremmes som 

anbefaling til kommunestyret. 

Noen mener det ikke har skjedd noe nytt i skolestruktursaken siden denne var oppe til 

behandling sist, og ser ikke grunn for noen endring i denne. De er også kritiske til prosessen. 

Andre er opptatt av at alle skolene er i en vanskelig økonomisk situasjon, og mener det ikke kan 

utsettes ei beslutning om ny struktur som gir de skolene vi skal fortsette å drive fornuftige 

rammer for sin drift. 

 

Foreldrerepresentanten i arbeidsgruppa ønsker en anbefaling fra gruppa som går ut på å 

opprettholde dagens struktur, mens andre ønsker varierende endringer.  

 

Skoleadministrasjonens anbefaling til rådmannen er at det velges ei løsning der muligheter for ei 

samlet god og faglig kvalitetsutvikling og tilstrekkelige økonomiske rammer gis best vilkår. 

Fauskeskolens fire hovedutfordringer er beskrevet i budsjettsaken for årsbudsjett 2012, og 

økonomiplan 2013- 2015. Kort oppsummert handler de om: 

 

 Mange skoler, ulike løsninger pedagogisk og administrativt, manglende samordning og 

ulikt fagsyn. 

 Læringsresultater: få flere elever på de høyeste nivåene. 

 Ustabil ressurstilgang og slitte læringsarealer. Manglende romkapasitet. 

 Utnyttelse av støttefunksjoner for skolen. 

 

 

Tabell 3: 

Alternativ Antall klasser 
med 840 elever i 
sentrum. 

Driftsareal 
(m2) for 840 
elever 

Årlig FDV kostnad(1) 

Fauske (3) Nasjonalt (4) 

1 30-34 14 500 10,5 17,4 

2 40 15 000 10,8 18,0 

3 (5 i Eggen) 30 10 800 7,8 12,9 

4 30-34 14 700 10,6 17,6 



5 (eget forslag) 34 14 400 10,4 17,2 

6 (eget forslag) 40    14 000(2) 10,1 16,8 
 

Til tabellen: 
(1)

 Alle tall i millioner kroner. 

- Antall klasser er min/maks utfra gitte forutsetninger demografisk. 

-
(2) 

Alternativ 6 er justert for dagens areal + vedtatt utbyggingsbehov på ungdomskolen med 

1 700 m
2
 (12 300m

2
 + 1 700m

2
). 

- I Fauske er FVD kostnaden i 2011 gjennomsnittlig på 725
(3)

 kr pr. m
2
. Nasjonalt anbefales 

1200
(4)

 kr pr. m
2
 for å drifte og vedlikeholde bygningsmasse. I rapporten fra Eggen velges 

verdien 900 kr pr m
2
 for å ligge mellom anbefaling og praksis. 

 

 

Tabell 4: 
Alternativ Ca. investerings-

behov. 
Gj snitt renter 
og avdrag (40 
år) 

FDV 
besparelse/
økning 
(dagens 
nivå) 

Innsparing 
ved 
redusert 
kl.tall 

SUM 
økning 
årsutg. fra 
2012. 

1 410 19,7 0,4 -6,6  14,5 

2 395 19,0  0,7 0,0 19,7 

3 (nr.5 i Eggen) 335 16,1 - 2,3 -11,0 2,8 

4 395 19,0 0,5 -6,6  12,9 

5 (eget forslag) Ikke utredet -  - - - 

6 (eget forslag) 216 (kun Vestm) 10,4 0,0 0,0 10,4 
Alle tall i millioner kroner. 

 

NB: Økning i investering fra 660 elever – 840 elever ligger på ca. 15 %. 

(Dette er gjort i tabell 4 på de alternativene som i rapporten fra Eggen ikke hadde beregnet 

elevtall på 840). 

 

Personalkostnader for drift av en skoleklasse i Fauske varierer stort fra skole til skole. 

Det er gjort en vurdering ut fra gjennomsnittlig beregning kommunen under ett, og denne tilsier 

grovt en personalkostnad på ca. 1,1 million pr. år., pr klasse. 

Dette tilsier at de ulike alternativene har i seg svært ulike driftskostnader alt etter hvilket en 

velger. 

For sentrum sitt vedkommende blir det derfor anskueliggjort en mulig reduksjon i drift på inntil 

11 millioner pr driftsår dersom man velger et av alternativene som gir færrest antall  klasser. 

Det samme beregningsgrunnlaget kan gjøres for Valnesfjord, og det innehar da et potensiale på 

reduksjon av to klasser for dette området. 

Dette tilsvarer et potensiale på ca. 2,2 millioner pr. år. 

 

Til sammen innebærer dette en potensiell reduksjon på personalkostnader tilsvarende ca. 13 

millioner pr. år ved valg av de alternativer som gir færrest mulige klasser i forhold til det en 

egentlig trenger rent skolefaglig sett. 

 

For å kunne styrke skolens støtte og ledelsesapparat samt generelt bidra til større grad av 

kvalitetsutvikling, kan deler av innsparingen beregnes å tilbakeføres som styrking for 

kvalitetsheving. 



Dette må utredes nærmere. 

 

Andre kostnader i forbindelser med de ulike alternativene knytter seg i hovedsak til tre forhold. 

Alle disse er arealstyrt og går under begrepene forvaltning, drift og vedlikehold, FDV kostnader. 

Generelt kan man si at ifølge tabell 4 ser man at det antatt billigste investeringsalternativet er 

alternativ 6, som innebærer å beholde dagens struktur. De totale FDV kostnadene er imidlertid 

de dyreste, og derfor det minst lønnsomme i et lengre perspektiv. Alternativet har heller ikke i 

seg noe potensiale for reduksjoner i antall klasser og personalkostnader. Dette alternativet vil 

derfor ikke kunne representere en mulighet for skolen til å realisere ei kvalitetsheving slik den 

ønsker 

 

Anbefaling sentrum: 

Enhetsleder skole mener det kun er alternativ 3, en, felles skole i sentrum med plass til 

inntil 840 elever, som gir nok ressurser og muligheter for god kvalitetsutvikling innenfor 

fremtidig varslet økonomisk ramme.  

 

Foreslått strukturendring vil frigi arealer til annen kommunal utnyttelse som igjen innehar et 

potensiale for besparing av husleieutgifter. Det er også flere avdelinger/enheter som trenger nye 

arealer, f.eks. barnehager, voksenopplæringen mm. Dette må utredes nærmere. 

  

Anbefaling Valnesfjord og Sulitjelma: 

For Valnesfjord skoleområde er det enhetsleders anbefaling at skoledriften på Kosmo flyttes til 

skolen på Strømsnes, og at det umiddelbart settes i gang med utredning av nytt skolebygg for 1. 

til 10. klasse med elevtall på ca. 220 elever. Arbeidsgruppen er delt i synet på hvorvidt flytting 

skal skje før det står en ny skole klar, eller ikke. 

 

For Sulitjelma anbefales det ingen endringer i dagens struktur, jmf. vedtatt utbygging. 

 

 

11.  Ikke valgte løsninger m/begrunnelse. 

 

Alternativ 1:  

 

Alternativ 1 forutsetter at 1. – 4. trinn løses på 3 ulike steder i sentrum. Finneid, Vestmyra og 

Erikstad samt ny skole på Vestmyra for 5. – 10. trinn. Elevtallsprognosene fram mot 2020 tilsier 

da en klasse pr. trinn på hver enhet for 1. – 4. Forutsetningen for at dette vil la seg gjennomføre 

er at elevtallsutviklingen som ligger i prognosen fram mot 2020 stemmer, samt at den 

demografiske spredningen i elevenes bosetting tilsier et rimelig likt antall til de 3 skolene. Hvis 

det viser seg å bli skjevheter i bosettingsmønstre kan dette føre til en 2 parallell ved en av 

skolene, samt små klasser ved en annen enhet. Over tid blir dette uforutsigbart. 

Alternativ 1 gir dermed 4 skolebygg som skal driftes. 2 av disse (Finneid og Erikstad) vil kunne 

beskrives som overdimensjonerte for oppgaven med tanke på at de innehar 7 klasser pr. i dag. 

For Erikstad sin del vil man kunne tenke samlokalisering med barnehage, men totalt sett virker 

alternativet for likt dagens løsning, og for dyrt å drifte i forhold til klassetall og kvadratmeter 

totalt. 

 

Alternativ 2: 

 

Alternativ 2 ligger nært opp til dagens alternativ. 1. – 7. trinn på både Finneid, Erikstad og 

Vestmyra. Ny skole 8. – 10. trinn Vestmyra. Også innenfor dette alternativet vil demografisk 



spredning kunne gi store variasjoner i klassestørrelse på den enkelte enhet, som igjen kan føre til 

økt klassetall på grunn av deling. 

Alternativet gir 4 bygg å drifte, som alle trenger oppgraderinger for å oppfylle nasjonale 

standarder som beskrevet tidligere. Dyr drift i forhold til antall kvadratmeter, og ett høyt antall 

klasser å fordele ressurser på. 

 

Alternativ 4: 

Alternativ 4 reduserer antall klasser på Finneid, og flytter alle mellomtrinnselevene som ikke går 

5. – 7. på Erikstad, til Vestmyra. Dette innebærer utbygging av både mellomtrinn og 

ungdomstrinn på Vestmyra, og at man da står med 4 skolebygg å drifte framover. Finneid vil 

være overdimensjonert for bare skoledrift 1. – 4. Dyr drift i forhold til antall kvadratmeter. 

 

Alternativ 5: 

Alternativ 5 er ikke utredet i rapport fra Eggen arkitekter, men er kommet fram som forslag i 

prosessen. Alternativet vil gi 3 skolebygg å drifte, men vil samtidig utløse investeringsbehov på 

både Finneid og Erikstad for å realiseres, på toppen av investeringen i ny 5. – 10. skole på 

Vestmyra. Færre antall kvadratmeter å drifte enn alternativ 1,2,4 og 6, men flere enn i alternativ 

3. 

 

Alternativ 6:  

Er valgt bort av økonomiske årsaker. Dagens rammer for skole strekker ikke til, hverken på 

ressurs eller driftssiden, og vil kreve en økning i rammetilførsel. Nedgang i elevtall vil ikke 

kunne gi den nødvendige økning skolesektoren trenger for å opprettholde dagens struktur. 

 

 

12. Konsekvenser av valgt løsning. 

 

Et vedtak i kommunestyret om alternativ 3, vil da kunne gi følgende konsekvenser: 

 

Skolevei: 

 En, felles skole for alle elevene i sentrum vil i enda større grad enn i dag måtte adressere 

problemstillingen rundt elevers kryssing av E6 og riksvei 80 i sin skolevei. Det 

forutsettes at dette tas med i prosjektet slik at begge overgangene er trafikksikret med 

forsvarlige løsninger til skolebygget står klart til bruk. 

 

Skoleskyss: 

 6 av skolene i Fauske er i dag avhengige av hverandre i forhold til skoleskyss, og som 

følge av det må skolene ha ulike tidspunkter for skolestart/skoleslutt. Valgt løsning vil 

medføre at det bare er 2 skoler som må tilpasses hverandre (sentrum og Valnesfjord), og 

det vil bli lettere å gjøre nødvendige justeringer i skoledagen utfra økt timetall, endrede 

behov for tilstedeværelse osv. 

 

 Skoleskyssgrensen i Fauske kommune er satt til 4 km for 2. – 10. klassinger. For de 

minste elevene er grensen 2 km. Samlokalisering på en skole vil kunne føre til en økning 

i utgiftene til ordinær skoleskyss, men noe av dette vil tilbakeføres som følge av 

minskede utgifter til svømmekjøring, felles aktiviteter, samkjøring av transport til 

funksjonshemmede og midlertidig skadde elever osv. 

 

Endringer i demografi innad i sentrum: 



 En felles skole for alle elever i sentrum innebærer at man ikke trenger å ta hensyn til de 

demografiske endringer som over tid foregår innenfor sentrums ulike bosettingsområder. 

Over tid øker og synker elevtallet i etablerte områder, men ettersom alle sokner til samme 

skole gir det seg ikke utslag i form av små eller store klasser lokalt. Klassestørrelsen og 

ressurstilgangen vil være den samme for hele trinn. 

 

Likhet i tilbud: 

 Med dagens struktur kan man vanskelig hevde at alle elever i Fauske er mottakere av det 

samme tilbudet, uavhengig av hvilken skole de går på. Skoledagens lengde, type 

læreverk, kvalitet på inneklima, lengde på skoletimer og friminutt, tilbud på skolefrukt og 

skolemelk osv. Variablene og ulikhetene er veldig mange. En skole i sentrum for alle 

innebærer at ca. 75 % av elevene i kommunen vil bli gitt mest mulig like rammer, og ha 

samme muligheter for læring og utvikling. Med nye skolebygg i Sulitjelma og 

Valnesfjord også, vil samtlige elever i kommunen ha sin skolehverdag i moderne bygg 

tilpasset dagens normer. 

 

Samlet spisskompetanse: 

 Fremmedspråklige. 

Antall fremmedspråklige elever i skolen er økende, og det er mange ulike morsmål det 

skal kunne undervises i. Kompetansen på dette området er i dag spredt på flere skoler, og 

det vanskeliggjør både fagutvikling for de som jobber på dette området, samt 

mulighetene for hele stillinger og full ressursutnyttelse. 

 

 Funksjonshemmede. 

Samme mekanisme som for fremmedspråklige. Samling av kompetanse vil gi ett løft til 

de som mottar og de som driver tilbudet. 

 

Støttefunksjoner: 

 Skolen er avhengig av en god del støttefunksjoner i sin hverdag. PPT, helsesøster, 

fysioterapi, sykepleier, logoped osv. En felles skole gir færre enheter å fordele dette på, 

og dermed bedre samling av ressurser og utnyttelse av den fler-faglige kompetansen som 

ligger i møtet mellom ulike profesjoner. Kanskje kan disse lokaliseres i det lokalet som 

nå er 1. – 7. på Vestmyra. 

 

Fagutvikling: 

 Flere paralleller på samme trinn, samt samling av lærerressurser rundt det enkelte fag, vil 

kunne gi en større fagutvikling enn det vi klarer ute på den enkelte skole i dag. Dette 

forutsetter at organisasjonen jobber bevisst med dette området, og legger til rette for en 

slik utvikling. 

 

Stabil utnyttelse av klasseinndeling: 

 Effektiv drift av klasser er en forutsetning for at ressurser skal strekke til. En felles skole 

sikrer at kommunen til en hver tid har optimalt antall klasser i forhold til elevgrunnlag i 

sentrum, og dermed også best utnyttelse av de tildelte ressurser. 

 

Stordriftsfordeler: 

 Mulighet for sentralt plassert skolebibliotek med ett mangfoldig innhold og ressurser nok 

til å ha fast bibliotekar. 

 Felles kantine, med mulighet for skolemåltid/lunsj. 



 Godt utstyrte spesialrom (samling av ressurser), og godt kvalifiserte lærerkrefter i disse 

spesielle fagene. 

 Eget personell i forhold til tekniske løsninger som f.eks. IKT. 

 Eget innsatsteam for skolene med vekt på spesial pedagogisk, sosial pedagogisk, 

organisasjons – og foreldrekompetanse. 

 Mulighet for tilstrekkelig ledelsesressurser som har pedagogisk skoleledelse som sitt 

hovedfokus. 

 Felles fag og kulturutvikling. 

 Felles innkjøp av læringsmateriell og IKT- verktøy. 

 Generell økonomisk stordriftsinnsparinger. 

 

  

Utfordringer med stordrift: 

 Følelse av for lang avstand fra sitt nære bostedsmiljø for en del elever. 

 Store krav til seksjonering av en slik kunnskapspark slik at trinnmiljøet ikke oppleves for 

stort og uoversiktlig. 

 En større elevmasse ute i trafikkbildet i retning samme bestemmelsessted. 

 Utfordringer med å få foresatte til å ha engasjement til ett stort fellesskap. 

 

 

INNSTILLING : 
 

 
Rådmannen foreslår at følgende tiltak iverksettes i Fauske kommune i perioden 2012-

2017; 

 

A. Kosmo skole og barnehage legges ned f.o.m. 1. august 2012. Barn og elever 

flyttes til Valnesfjord skole. 

B. Det startes opp et prosjektarbeid for rehabilitering/utbygging/nybygg av 

nåværende skole i Valnesfjord (Strømsnes). Rådmannen legger frem i egen sak til 

kommunestyret et forslag til hvordan den fremtidige skole i Valnesfjord skal være 

(nybygg eller rehabilitering).  

C. Det etableres én felles skole for Fauske sentrum. 

D. Skolene Hauan, Finneid, Vestmyra og Erikstad legges ned. 

E. Dato for nedlegging; 1. august 2017. 

F. Sulitjelma skole endres ikke. 

G. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering 

av den fremtidige felles skolen i sentrum.  

H. Rådmannen legger frem eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret. 

I. Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

J. Det ansettes egen prosjektleder i 2012. 

K. Skolen skal kunne åpnes 1. august 2017. 

L. Den felles skolen i sentrum dimensjoneres for 900 elever.   

M. For perioden 2017-2020 bør de 3 skolene (Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske 

sentrumsskole) styrkes ytterligere budsjettmessig. 

N. Totalt investeringsbudsjett for etablering av ny sentrums skole beregnes til; 

1. 375 millioner kr inklusive planarbeid (2011-kroner). 

2.  Alternativ finansiering. Rådmannen utarbeider finansieringsplan. 



O. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å starte et arbeide hvor Fauske 

kommune trer ut av den interkommunale PPT samarbeidsløsningen. PPT skal 

innarbeides i den nye kommunale skolestruktur på skolenivå senest fom.  2017. 

 

 

DRIF-084/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Øystein Gangstø, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, fikk gi e n muntliguttalelse. 

 

Anne Grethe Lund (AP) og Arnt Pedersen (H) foreslo: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 

pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som 

en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  

Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 

Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 

skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 

 

F: 

Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 

budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

Innstillingen ble enstemmig forkastet. 

AP/H’s forslag pkt. A ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. B ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 



AP/H’s forslag pkt. C ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. D ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. E ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. F ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. G ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. H ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

AP/H’s forslag pkt. I ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 

pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som 

en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  

Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 

Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 

skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 

 

F: 

Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 

budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

 

FOR-118/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 



Driftsutvalgets innstilling pkt. A ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. B ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. C ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. D ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. E ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. F ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. G ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. H ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

Driftsutvalgets innstilling pkt. I ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 

pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som 

en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  

Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 

Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 

skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 

 

F: 

Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 

budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

 



KOM-124/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Ole Tobias Orvin (SV) foreslo: 

1. Fauske kommunestyre ser ikke at det foreliggende forslaget løser noen av 

utfordringene i en Fauske – skole som pr. i dag allerede er god på mange områder, og 

avviser derfor denne raseringen av nærmiljøene som det her legges opp til. 

 

2. Kosmo skole legges administrativt under Valnesfjord skole. Det overlates til 

enhetsleder Valnesfjord å utarbeide gode rutiner for å sørge for godt arbeidsmiljø og god 

undervisning på begge lokasjonene. En eventuell samlokalisering tas opp til debatt innen 

sommeren 2014, når vi har erfaring fra en todelt skole i Valnesfjord. 

 

3. Hauan skole bygges ut til 1 – 7 skole. 

 

4. Vestmyra u-skole rehabiliteres. 

 

5. Erikstad og Finneid skole opprettholdes som i dag. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo: 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede ulike alternativer for klassetrinnene 1-4 i 

Fauske sentrum. De ulike alternativene i utredningen må blant annet inneholde 

beskrivelse av kostnader ved drift, vedlikeholdsbehov, behov for investeringer, bruk av 

overkapasitet, nærmiljøperspektivet og pedagogiske hensyn. Saken fremmes på nytt for 

kommunestyret senest innen juni 2013. 

 

2. Det etableres en 5-10 skole i sentrum (Vestmyra). 

 

 

Marit Stemland (FRP) foreslo: 

Fauske kommunestyre opprettholder dagens skolestruktur med unntak av Kosmo skole 

og barnehage som legges ned når ny/renovert skole står ferdig på Strømsnes. 

 

 

Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo: 

A. Som innstillingen 

B. Som innstillingen 

C. Skolen i Hauan blir fra 01.08.2017 en ren 1-4 skole 

D. Skolen i Finneid og Erikstad blir fra 01.08.2017 en ren 1-4 skole 

E. Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra). Rådmannen gis fullmakt til å 

eventuelt beholde/gjenbruke hele eller deler av eksisterende skole på Vestmyra. 

F. Skolen i Sulitjelma blir fra 01.08.2017 en 1-7 skole. Elevene fra 8-10 flyttes til 

sentrum skole. 

G. Som innstillingens bokstav F. 

H. Som innstillingens bokstav G. 

I. Som innstillingens bokstav H. 

J. Som innstillingens bokstav I. 

 

 

Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo: 



Kommunestyret forutsetter at trafikksikkerhetstiltakene blir ivaretatt, og at disse er ferdig 

utbygd før 1/8 2017. 

 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak for trafikksikkerhetstiltak som 

må/skal gjennomføres. Saken skal også inneholde kostnadskalkyler og forslag til 

finansiering. 

 

 

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo: 

Sak 124/12 Skolestruktur Fauske kommune utsettes til 2. høstmøte 2012 

 

 

R’s utsettelsesforslag ble forkastet med 20 mot 11 stemmer. 

SV’s forslag ble forkastet med 29 mot 2 stemmer. 

KRF’s forlsag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

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

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

AFI’s forslag (trafikksikkerhet) ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. A ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. B ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. C ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. D ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. E ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. F ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. G ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. H ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. I ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

A: 

Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og 

pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som 

en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når 

rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt. 

 

B:  

Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord. 

Rådmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den 

fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering). 

 

C: 

Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. 

 

D: 

Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstillelse av nye Vestmyra 

skole. 

 

E: 



Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid. 

Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å starte opp et prosjekt for etablering av de to 

skolene i sentrum og eventuelt beholde/gjenbruke Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4. 

 

F: 

Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen 

budsjettarbeidet for 2013. 

 

G: 

Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. 

 

H: 

For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes ytterligere budsjettmessig. 

 

I: 

Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og 

Vestmyra. 

 

J: 

Kommunestyret forutsetter at trafikksikkerhetstiltakene blir ivaretatt, og at disse er ferdig 

utbygd før 1/8 2017. 

 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak for trafikksikkerhetstiltak som 

må/skal gjennomføres. Saken skal også inneholde kostnadskalkyler og forslag til 

finansiering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD 

   

 
Vedlegg: Antall barn bosatt i Fauske, j.fr folkeregistret pr februar 2012 

 

Sammendrag: 
 

I budsjettvedtaket av desember 2012 ble det vedtatt et nedtrekk i barnehagene på tilsammen 646 

000 kroner. I tillegg har barnehagene en andel av det totale nedtrekket på 9 millioner som ble 

vedtatt i samme budsjettvedtak.  

 

For å nå budsjettrammene som er satt for barnehage, er det nødvendig å se på ledig kapasitet i 

barnehagene, og mulige innsparinger for hele barnehage området.  

 

Saksopplysninger: 

 

Valnesfjord har i dag 3 barnehager fordelt på 2 kommunale barnehager beliggende på 

Straumsnes og Kosmo og en privat barnehage beliggende på Stemland.  

 

Ved endt hovedopptak ved søknad om barnehageplass for barnehageåret 2012/2013 har vi i 

barnehagene i Valnesfjord fylt opp følgende plasser:  

 

Stemland:  41 av 42 plasser 

Valnesfjord:  40,5 av 54 plasser 

Kosmo:  13 av 18 plasser  

 

Totalt er det en ledighet på 19,5 barnehageplasser i området Valnesfjord. Noe som tilsvarer over 

en avdeling. En avdeling i barnehagen tilsvarer 18 plasser.  

Antallet barn under skolepliktig alder bosatt i Valnesfjord har gått ned, på lik linje med 

befolkningsutviklingen i resten av kommunen. (se vedlegg) 

 

Tilskudd til private barnehager baserer seg på faktiske utgifter til ordinære barnehageplasser i 

kommunale barnehager. Det betyr at hvis kommunale barnehager kjører med ledig kapasitet, så 

vil dette gi seg utslag i økte kostnader i tilskudd til private barnehager. Det er derfor helt 

nødvendig å se på muligheten til å legge ned en avdeling, slik at den ledige kapasiteten blir 

lavest mulig.  

 



FVD kostnadene i Valnesfjord barnehage er for 2012 kr 193 496,- brutto 

FVD kostnadene i Kosmo barnehage er for 2012 kr 111 201,- brutto 

 

Det vil være 2 alternativer for nedleggelse av en avdeling i Valnesfjord 

 

Alt 1 er å legge ned en av de 3 avdelingene som finnes ved Valnesfjord barnehage. Besparelsen 

ved dette vil være 2 stillinger knyttet til avdelingen, i tillegg til reduksjon av tid til ledelse i 

barnehagen med ca 25 % stilling.  

Kostnadene ved Valnesfjord barnehage i forhold til FVD (forvalting, vedlikehold og drift) vil 

forbli uforandret, da det er sambruk av flere rom i barnehagen, noe som gjør at hele bygget 

fortsatt må renholdes og driftes.  

 

Alt 2 er å legge ned Kosmo barnehage og overføre barna som har fått tildelt barnehageplass på 

Kosmo til Valnesfjord eller Stemland barnehage.  

Besparelsen vil være 2,8 stillinger knyttet til den avdelingen som er der pr i dag, i tillegg til 

bortfall av styrerressursen på 35 % stilling. Kostnadene ved Kosmo barnehage i forhold til FVD 

vil kunne bespares i sin helhet ved en samtidig nedlegges av Kosmo skole. Hvis Kosmo skole 

består, vil vedlikehold av bygget måtte opprettholdes, men det er fortsatt mulig å redusere på 

renhold, da hele bygget ikke trengs å være i daglig bruk.  

 

Valnesfjord barnehage har disponible areal i kjellerlokalene som er mulig å benytte til 

barnehage, hvis det skulle vise seg å være et behov for flere barnehageplasser i dette området i 

årene fremover.  

 

I forslaget til ny barnehagelov er det fremmet forslag om å lovfeste voksentettheten i 

barnehagene ut fra barnas alder, noe som ikke vil være forenelig med et forslag om et generelt 

nedtrekk for alle barnehagene i kommunen gjennom å redusere voksentettheten. Kvalitet i 

barnehagen sees, i forslaget til ny lov, i sammenheng med antallet barn pr voksen. For å innfri 

budsjettvedtaket om nedtrekk må det sees på muligheten for å legge ned hele avdelinger. 

 

Ved overtallighet på bemanning i en barnehage vil de som er berørt overføres til andre ledige 

stillinger som er eller måtte bli ledige i Fauske kommune.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Bemanningsmessig er det mest å spare på å legge ned Kosmo barnehage. Man vil redusere fra 6 

til 5 kommunale barnehager og dermed redusere med en styrerstilling. Ved å opprettholde 

Kosmo barnehage og på samme tid legge ned en avdeling ved Valnesfjord barnehage, vil 

kommunen fortsatt drifte 6 kommunale barnehager.  

 

En barnehage med 3 avdelinger, slik Valnesfjord barnehage er, med barn i alderen 1-5 år har en 

større mulighet til å tilpasse aktiviteter til de enkelte alderstrinn, da de til sammen har 9 årsverk 

som kan fordele barnegruppen ut fra alder og aktivitet.  

En barnehage med 1 avdeling, med 3 stillinger, og med barn i alderen 1-5 har også mulighet til å 

tilpasse aktivitetene til barna, men ikke i like stor grad som en barnehage med flere ansatte. Av 

sikkerhetsmessige grunner er det f.eks. ikke mulig å ta med seg de eldste barna på lengre turer, 

og la de yngste være igjen i barnehagen, da en av gruppene vil sitte igjen med bare en voksen.  

 



Et generelt nedtrekk i alle barnehagene for å nå budsjettvedtaket, gjennom å redusere 

voksentettheten, vil gå ut over kvaliteten i barnehagene, og er heller ikke i samsvar med forslag 

til ny barnehagelov.

 

INNSTILLING : 
 

Kosmo barnehage legges ned fra 15.august 2012. Barn som i dag har plass ved Kosmo 

barnehage tilbys barnehageplass ved Valnesfjord og/eller Stemland barnehage.  

Ansatte ved Kosmo barnehage overføres til ledige stillinger i Fauske kommune.  

 

 

DRIF-085/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Anne Grethe Lund (AP), Arnt Pedersen og Jørn Stene (FL:: 

Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen 

videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

AP/H/FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen 

videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

 

FOR-119/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen 

videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

 

AMU-014/12 VEDTAK-  20.06.2012 
 

Kommer tilbake til AMU med oppfølging som følge av K-vedtaket som  kommer 

21.06.2012 
 

 

KOM-125/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kosmo barnehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen 

videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består. 

 

 

 

Rett utskrift bekreftes 



 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    
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INTENSJONSAVTALE FOR ORGANISERING OG UTBYGGING AV 

OMSORGSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: 1. Utkast til intensjonsavtale mellom ISBBL og Fauske kommune  

2. Juridisk vurdering fra adv. Tore Benson datert 31.5.2012 

 

 

Fauske kommune og Indre Salten boligbyggelag – ISBBL – hadde for noen år tilbake en 

samarbeidsavtale som resulterte i at det ble bygget i alt xx omsorgsboliger. Et vesentlig grunnlag 

for den avtalen var at finansieringsordningene gjennom statlige tilskudd og Husbanken la godt til 

rette for å realisere bygging av omsorgsboliger på en slik måte. Disse omsorgsboligene er 

organisert som borettslag og står selv for drift/vedlikehold av boligene. Kommunens ansvar er å 

sørge for nødvendig hjelp/bistand til beboerne. Kommunen har full disposisjonsrett over 

boligene. 

 

Samarbeidet må uten tvil sies å ha vært svært vellykket i forhold til å realisere et behov for 

omsorgsboliger. 

 

Endringer i finansieringsordningene resulterte i at den daværende samarbeidsmodellen ikke 

lenger var formålstjenlig. 

 

I  kommunestyrets budsjettvedtak for 2012 heter det bl.a.: 

 

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. 

 

I vedtaket pekes det bl.a. på muligheter for samarbeid med eksterne aktører. Rådmannen må her 

vise til at regelverket rundt offentlige anskaffelser setter krav til hvordan et slikt samarbeid kan 

etableres. Dersom et slikt samarbeid kan defineres som kjøp av tjenester/anskaffelse må det 

konkurranseutsettes. Dette vil opplagt være til hinder for å gå i direkte dialog f.eks slik det 

nevnes i vedtaket i forhold en konkret gårdeier i Valnesfjord. 

 

Med bakgrunn i dette og at det er kommet justeringer i finansieringsordningene for bl.a. 

omsorgsboliger, har rådmannen tatt initiativ til å få vurdert mulighetene for å revitalisere 

tidligere intensjonsavtale mellom kommunen og ISBBL. 

 

For at et slikt samarbeide skal kunne etableres må en avtale utformes og reellt innebære at det 

ikke kan defineres som at kommunen kjøper en tjeneste hos ISBBL. Dersom samarbeidet har 

preg av å være en anskaffelse må det i hht regelverket om offentlige anskaffelser 

konkurranseutsettes. 

 

Intensjonsavtaler som dette er sjeldne og rådmannen er  ikke kjent med erfaringer fra tilsvarende 

saker i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

Slik forslaget nå foreligger, er det rådmannens oppfatning at vi ikke kommer i konflikt med dette 

regelverket. Rådmannen begrunner dette med at det ikke er tale om en anskaffelse og at 

regelverket dermed ikke kommer til anvendelse. 

 

Det er en grunnleggende forutsetning for intensjonsavtalen at ISBBL skal gjennomføre sine 

anskaffelser i fm bygging av omsorgsboliger i hht regelverket om offentlige anskaffelser 

 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Indre Salten 

Boligbyggelag og Fauske kommune vedr. organisering og utbygging av omsorgsboliger. 

 

 

FOR-117/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Kommunestyret godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Indre Salten 

Boligbyggelag og Fauske kommune vedr. organisering og utbygging av omsorgsboliger. 

 

 

KOM-126/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (Tidligere prosjektleder). 

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2. 

 

Eirik Barstrand (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Siste avsnitt i saksbehandlers vurdering: 

Det er en grunnleggende forutsetning for intensjonsavtalen av ISBBL skal gjennomføre 

sine anskaffelser i fm. bygging av omsorgsboliger i hht. regelverket om offentlig 

anskaffelser. 

 

Forslag på endring i intensjonsavtale: 

Punkt 2 i oppsummering 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Innhente pris og valg av entreprenør 

Endres til: 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig anskaffelser 

 

Siste punkt i avtaleforslaget: 

Oppsummering: 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Prosjektering 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig anskaffelser 

 Kontraktsrettslige forhold 

 Gjennomføring av bygge- og finansieringsplan 

 Forvaltning av borettslagene 

 Informasjon internt og eksternt 

 

Kommunen tar ansvar for følgende: 

 Fremskaffe tomter 

 Utpeke medlemmer til prosjektgruppe og byggestyre 

 Ansvar for tildeling av boliger – husleieansvar ved første gangs tildeling 

 Fatte vedtak som tilfredsstiller Husbankens krav for tildeling av tilskudd og lån 

 

 

AP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Indre Salten 

Boligbyggelag og Fauske kommune vedr. organisering og utbygging av omsorgsboliger 

med følgende endring: 

 

Siste avsnitt i saksbehandlers vurdering: 



Det er en grunnleggende forutsetning for intensjonsavtalen av ISBBL skal gjennomføre 

sine anskaffelser i fm. bygging av omsorgsboliger i hht. regelverket om offentlige 

anskaffelser. 

 

Forslag på endring i intensjonsavtale: 

Punkt 2 i oppsummering 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Innhente pris og valg av entreprenør 

Endres til: 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig anskaffelser 

 

Siste punkt i avtaleforslaget: 

Oppsummering: 

Boligbyggelaget utfører følgende: 

 Prosjektering 

 Innhente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig anskaffelser 

 Kontraktsrettslige forhold 

 Gjennomføring av bygge- og finansieringsplan 

 Forvaltning av borettslagene 

 Informasjon internt og eksternt 

 

Kommunen tar ansvar for følgende: 

 Fremskaffe tomter 

 Utpeke medlemmer til prosjektgruppe og byggestyre 

 Ansvar for tildeling av boliger – husleieansvar ved første gangs tildeling 

 Fatte vedtak som tilfredsstiller Husbankens krav for tildeling av tilskudd og lån 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING 

   

 
Vedlegg: 1. Foreløpig kostnadsoverslag 

2. Kopi av kommunestyresak 5/11 

 

Sammendrag: 
 

Bygging av boliger for personer med særskilte behov i Torggt. 16 ble vedtatt av kommunestyret i 

møte 3.2.2011 og med en kostnadsramme på 25 mill. kr.  

 

Finansieringsplanen for dette prosjektet var i utgangspunktet basert på at prosjektet skulle 

realiseres i samarbeid med Indre Salten boligbyggelag og at et borettslag skulle etableres. 

 

Rammene for Husbankens støtteordninger ble underveis endret og prosjektet må nå 

gjennomføres i kommunal regi. 

 

Etter anbudsrunde våren 2012 vil de totale kostnadene beløpe seg til ca. 31 mill. kr. Inkl. mva. 

Endelig sum er ikke klar. 

 

For å unngå ytterligere forsinkelser i prosjektet anbefaler rådmannen at kommunestyre gir sin 

aksept til den foreløpige kostnadsrammen og gir rådmannen nødvendig fullmakt til å iverksette 

prosjektet. Ny finansieringsplan må utarbeides, heri søke tilskudd (omsorgsboliger) fra 

Husbanken. Lånefinansieringen må endres i hht. de nye kostnadstallene. 

 

Rådmannen legger til grunn at prosjektet i hovedsak vil være selvfinansierende gjennom 

leieinntekter. 

 

Prosjektet vil i tillegg ha en positiv effekt i forhold til drift av kommunens tjenester til denne 

brukergruppen. 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på ca. 31 mill. kr. For prosjekt Torggt. 

16. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den rammen. 

 

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig. 



 

 

FOR-121/12 VEDTAK-  14.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (Tidligere prosjektleder).  

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.2. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på ca. 31 mill. kr. For prosjekt Torggt. 

16. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den rammen. 

 

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig. 

 

 

KOM-127/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (Tidligere prosjektleder).  

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltningslovens § 6.2. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på ca. 31 mill. kr. For prosjekt Torggt. 

16. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den rammen. 

 

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef til videre forføyning    
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KOMPETANSEPLAN 

   

 
Vedlegg: ingen 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret vedtok blant annet følgende i K-sak 74/12: 

Kompetanseplan for Fauske kommune legges fram til behandling første halvår 2012.06.12 

 

Med bakgrunn i pågått arbeidskonflikt har det ikke vært mulig å ferdigstille forslag til 

Kompetanseplan.  

I hht avtaleverket skal den drøftes i ulike samarbeidsfora før den fremlegges kommunestyret for 

endelig behandling. 

Rådmann vil derfor legge fram planen i neste kommunestyre. 

 

 

INNSTILLING : 

 
Kommunestyret tar saken til orientering 

 

 

KOM-128/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Personalsjef    
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TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2012 - URAVSTEMNING 

   

 
Vedlegg: A-rundskriv nr. 1/2012 – Tariffrevisjon pr. 01.05.2012 

 

Sammendrag: 
 

Mekleren la 05.06.2012 fram forslag til løsning ved tariffrevisjonen pr. 01.05.2012 og ny 

Hovedtariffavtale for tariffperiode 01.05.2012 – 30.04.2014. 

 

Alle parter, hhv KS, LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne har anbefalt det framlagte 

forslaget og resultatet sendes ut til uravstemning. 

 

Frist for uravstemningen i KS er 28. juni 2012 kl. 15.00. 

 

Den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift skal stemme ja eller nei til meklingsmannens 

framlagte forslag. 

 

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det 

foreliggende forslag være gjeldende tariffavtale for KS’ tariffområde fra 01.05.2012. Dette 

forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke 

er et nødvendig antall KS medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet 

være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS’ tariffområde kan igjen være gjenstand for 

konflikt/arbeidskamp. 

 

Økonomi 

Samlet utgjør tariff-tilleggene en årslønnsvekstramme på 4,07 % for 2012 - tilsvarende ramme 

som er blitt framforhandlet i Staten og i Oslo kommune 

 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon pr. 

01.05.2012. 

 

 

KOM-129/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 

VEDTAK: 

Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon pr. 

01.05.2012. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    
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DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 1.2.2 

   

 
Vedlegg: Delegasjonsreglementets sider 2 og 17 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommunestyre vedtok nytt delegasjonsreglement 30.09.2010 i sak 51/10, jfr. vedlegg. 

Der fremkom bla at en skulle forholde seg til Kommuneloven som sier at kommunestyret 

tilsetter rådmann, - ikke slik det var tidligere der kommunestyret også tilsatte kommunalsjefer. 

 

Følgende ble gjort gjeldende. 

I del 1 Delegasjon til folkevalgt organ pkt 1.2 fremkommer: 

1.2 Kommunestyret 

1.2.1 ansetter rådmann 

1.2.2 Delegerer tilsetting i alle andre stillinger til tilsettingsutvalg bestående av to 

representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne. 

Rådmann leder utvalget. 

1.2.3 Oppretter nye stillinger/nedlegge tjenester og stillinger 

 

De ansattes interesser er ivaretatt gjennom Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser 

som følger: 

 Stillinger skal som hovedregel lyses ut. AML § 14-1 

 Arbeidsgiver skal drøfte med tillitsvalgte i hht HA's del B § 3-l pkt d) og § 3-2 pkt g) 
 

Arbeidsgivers plikter 

3-1.d: Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, orientere, drøfte og ta de berørte 

tillitsvalgte med på råd om: 
o ledige og nyopprettede stillinger  
o prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til og intervju av 

aktuelle kandidater  
 

Tillitsvalgtes rettigheter 

3-2.g:Tillitsvalgte har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og 

forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen 
 

 For tilsetting i fagstillinger i enhetene og stab forholder arbeidsgiver seg til aktuelle 

tillitsvalgte i enheten/stab. 

 For tilsetting av rådmann, kommunalsjefer og lederstillinger i stab og enheter forholder 

arbeidsgiver seg til aktuelle hovedtillitsvalgte 



 

Selve tilsettingen kan foretas av rådmann.  

 

Det er rådmann som saksbehandler og lager innstilling etter drøfting med de tillitsvalgte.  

Med dagens ordning med tilsettingsutvalg har en sett tilfeller der en har tilsatt med to mot en 

stemmer. Den tillitsvalgte har for eksempel stemt i mot på bakgrunn av uenighet om 

lønnsfastsettelse og ikke i forhold til vedkommendes kvalifikasjoner.  

Lønnsfastsettelse gjøres etter retningslinjer gitt i sentrale avtaleverk og i henhold til lokalt vedtatt 

Lønnspolitisk plan. 

 

 

Med bakgrunn i ovenstående mener rådmann at følgende punkter i Delegasjonsreglementet bør 

strykes: 

1.2.2 (side 2) 

Delegerer tilsetting i alle andre stillinger til tilsettingsutvalg bestående av to 

representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne. 

Rådmann leder utvalget. 

 

1.26/Personalforvaltning (side 17) 

 leder tilsettingsutvalg 

 

videre bør det under punkt 1.26 tilføres et punkt som følger: 

 tilsettinger 

 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar at  

 

1. følgende punkter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes: 

 

1.2.2 (side 2) 

Delegerer tilsetting i alle andre stillinger til tilsettingsutvalg bestående av to 

representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne. 

Rådmann leder utvalget. 

 

1.26 (side 17) 

 leder tilsettingsutvalg 

 

2. følgende nytt punkt under 1.26/Personalforvaltning tilføres: 

 tilsettinger 

 

 

KOM-130/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at  

 



1. følgende punkter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes: 

 

1.2.2 (side 2) 

Delegerer tilsetting i alle andre stillinger til tilsettingsutvalg bestående av to 

representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne. 

Rådmann leder utvalget. 

 

1.26 (side 17) 

 leder tilsettingsutvalg 

 

2. følgende nytt punkt under 1.26/Personalforvaltning tilføres: 

 tilsettinger 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    
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      JournalpostID:   12/3994      

      Arkiv sakID.:   12/1014  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    131/12 KOMMUNESTYRE Dato:  21.06.2012 

 

 

 

ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT - STRÅLEVERNLOVEN OG 

STRÅLEVERNFORSKRIFTEN 

   

 
Vedlegg: Brev fra Helse- og miljøtilsyn Salten datert 25.04.2012 

 

Sammendrag: 
 

Tilsyns- og vedtaksmyndigheten på krav til solarier etter strålevernloven ligger hos kommunen, 

jfr. strålevernforskriften § 54. 

 

Fra 1. juli 2012 vil nye krav om aldergrense ved solarier tre i kraft. 

Hvis avvik blir påvist, må kommunen fatte vedtak i kommunestyret.  

 

Det anbefales derfor at rådmannen delegeres vedtaksmyndigheten etter strålevernforskriften § 

54. For å forenkle saksgangen, anbefaler Helse- og miljøtilsyn Salten at kommuneoverlegen 

internt delegeres vedtaksmyndigheten etter strålevernforskriften § 54. 

 

INNSTILLING : 
 

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsene til å føre tilsyn og fatte vedtak 

vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18, 2. 

ledd og forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, 

delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23. 

 

Rådmannen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, herunder også 

myndighet til å fungere som underinstans etter forvaltningsloven § 33. 

 

 

KOM-131/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsene til å føre tilsyn og fatte vedtak 

vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18, 2. 

ledd og forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, 

delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23. 

 



Rådmannen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, herunder også 

myndighet til å fungere som underinstans etter forvaltningsloven § 33. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder helse    

Helse- og miljøtilsyn Salten 

IKS 

Notveien 17 8013 BODØ 

Kommuneoverlege    

Rådmannen    
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HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN 

MOTORFERDSEL 

   

 
Vedlegg: - Høringsdokument m/adresseliste 

- Høringsuttalelse fra Sulitjelma Hytteforening datert 18.mars 2012 

- Høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune, Plan og miljø, datert 10.april 2012 

- Høringsuttalelse fra Salten Politidistrikt datert 17. april 2012 

 

Sammendrag: 
I sak 39/12 i Plan- og utviklingsutvalget den 15.02.2012 ble det vedtatt følgende: 

«Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å endre 

planens punkt som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke blir en scooterfri 

dag.» 

 

Saksopplysninger: 

 
Endringen anses som en mindre endring i bestemmelsene og ihht K-sak 58/09 er avgjørelsen 

delegert til Plan- og utviklingsutvalget. 

 

Saken har vært sendt på høring, annonsert i avisene og ligget ute til offentlig ettersyn i 6 uker, 

slik bestemmelsene i Plan- og bygningsloven tilsier. 

 

Frist for uttalelse var satt til 17. april 2012.  Ved fristens utløp var det kommet inn 3 uttalelser, 

fra Sulitjelma Hytteforening, Nordland Fylkeskommune og Salten Politidistrikt, jfr. vedlegg. 

 

Kommunedelplan med tema motorferdsel med vilkår/bestemmelser ble vedtatt av Fauske 

kommunestyre i oktober 2002 og har ikke vært revidert siden. 

 

Saksbehandlers vurdering: 
Dersom Fauske kommune vedtar å endre ordlyden i bestemmelsenes § 3 – tidspunkt for kjøring, 

slik at 1. påskedag ikke blir en skuterfri dag, er det ingen dager i påsken som er skuterfri.  I et så 

stort hytteområde som i Sulitjelma burde det i hvert fall være en dag i påsken som er skuterfri, 

dette på grunn av støy og andre friluftsinteresser. 

 

I Sørfold er det forbudt med skuterferdsel 1. påskedag, i Saltdal er alle skuterfrie dager fjernet. 

I Sjunkhatten og Junkerdal nasjonalpark er det 2 skuterfrie dager i påsken – langfredag og 1. 

påskedag. 



 

Forvaltning av motorisert ferdsel i Fauske og Saltdal har vært noe ulik de siste 10 årene.  Dette 

på grunn av Fauske kommune har vært deltaker i forsøksordningen som innebærer at vi forvalter 

motorisert ferdsel etter plan- og bygningsloven og har vedtatt egen kommunedelplan på dette 

området, mens Saltdal forvalter slike saker etter motorferdselsloven m/forskrifter. 

 

Sulitjelma hytteforening støtter forslaget om at det skal være tillatt å kjøre snøskuter også 1. 

påskedag.  

 

Nordland Fylkeskommune etterlyser en begrunnelse for ønsket om endringer i bestemmelsene, 

og hvilken nytteverdi og negative konsekvenser det eventuelt vil ha. De kan derfor ikke se det 

faktiske behovet for en endring i dagens bestemmelser til kommunedelplan med tema 

motorferdsel.  De ber også om at kommunen vurderer hvor vidt den foreslåtte endringen i 

kommunedelplanen kommer i konflikt med friluftsinteresser i kommunen. Fylkeskommunen ber 

kommunen vurdere hvor vidt dette arbeidet med å endre kommunedelplan for motorferdsel er i 

overensstemmelse med ønsket om en langsiktig kommunal arealplanlegging for å styrke et 

miljøvennlig friluftsliv. De forutsetter at øvrige bestemmelser og vilkår for motorferdsel vil 

gjelde for motorferdsel på 1. påskedag, dersom bestemmelsene blir endret. 

 

Fauske og Sørfold lensmannskontor sier i sin uttalelse at de ikke har noen innvendinger til at 1. 

påskedag ikke blir en skuterfri dag.  De er opptatt av at der lovlig ferdsel krysser 

kommunegrensen, så bør det være like regelverk i gjeldende kommuner. 

 

Ny lov om motorisert ferdsel i utmark ligger fremdeles i departementet til behandling.  Når 

denne blir politisk behandlet vites ikke.  Dersom det i den nye loven blir vedtatt at kommunene 

skal forvalte motorferdsel etter plan- og bygningsloven – selvbestemmelse innenfor visse 

rammer – må kommunedelplanen revideres i en ordinær planprosess.   Dersom vi nå endrer § 3 i 

bestemmelsene ved å ta vekk 1. påskedag som skuterfri dag, kan det eventuelt bli vanskelig å 

gjeninnføre skuterfri dag i påsken.  

 

Som tidligere nevnt ble kommunedelplan med tema vedtatt i 2002 og er ikke revidert etter den 

tid.  Grunnen til dette er at planen ikke skulle endres mens Fauske kommune var deltaker i 

forsøksordningen. Erfaringer fra forsøksperioden skulle legges til grunn ved eventuell overgang 

til lovverk som gir kommunene mulighet til å vedta eget planverk når det gjelder motorisert 

ferdsel. 

 

Fauske kommune og de andre forsøkskommunene har av departementet fått tillatelse til å 

forvalte motorisert ferdsel slik de har gjort i forsøksperioden og fram til nytt lovverk er vedtatt 

og trådt i kraft. 

 

Det bør vurderes om en burde avvente departementets behandling av nytt lovverk vedr 

motorisert ferdsel før en foretar endringer i gjeldende kommunedelplan. 

 

Med bakgrunn i de merknader som er kommet vil rådmannen anbefale at § 3 i bestemmelsene 

endres.  Rådmannen vektlegger da særlig politiets ønske om like regler i kommuner hvor lovlig 

ferdsel krysser kommunegrensene. 

 

INNSTILLING : 
 



Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes § 3 – tidspunkt for kjøring - i 

kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde: 

 

« I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tillatt, er det likevel 

forbudt å kjøre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00.  Det er i sin helhet forbudt å kjøre 

på 1. juledag og 1. nyttårsdag.» 

 

 

PLUT-071/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

 

KOM-132/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo: 

Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen 1.1.2013. 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 21 mot 9 stemmer. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering. 

 

Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen 1.1.2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING 

   

 
Vedlegg: Detaljregulering – plankart med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på vegne av Korinor AS v/Tor Allan Furnes og Fauske 

kommune forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring. 

 

Planområdet er på ca. 13,1 daa og omfatter Strømsnes sentrum, som ligger i Valnesfjord ca. 

18 km nordvest for Fauske sentrum.  

 

Hensikten med planen er å legge til rette for en opprustning/forskjønning av Strømsnes 

sentrum med gangveg/fortau samt grøntområder. Det legges også til rette for bygg med bolig 

og næring i begge etasjer samt tjenesteyting. I planen vises også tilhørende atkomst og 

parkering. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Kombinert bolig og næring, Kombinert bolig, næring og 

tjenesteyting, Lekeplass, annet uteoppholdsareal. 

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, Felles avkjørsel, Gangveg/Fortau, 

Annen veggrunn-grøntareal, Parkeringsplasser. 

3. Grøntstruktur: Park.  

 

Reguleringsplan for Strømsnes (vedtatt 12.03.98) og reguleringsplan for Rv.80 Røvik-

Strømsnes (vedtatt 16.02.2006) er gjeldende for dette området.  

Gjeldende plan for Strømsnes tillater næring i første etasje og bolig i andre. Det samlede 

bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 30%, men dette var før det ble bestemt at parkering 

skal medtas i oppgitt %-BYA.  

Gjeldende reguleringsplan for ny Rv.80 Røvik-Strømsnes viser lite detaljer i forbindelse med 

veg og kryss/avkjørsel mot Fv.531 og “gammel” Rv.80. 

 

I foreliggende planforslag er områder med utnyttelsesgrad vist som bebygd areal (BYA=m²). 

Parkering er da vist som eget formålsareal. 



Planforslaget følger i hovedsak dagens veg- og gangvegsystem da kommunen ikke har 

økonomi til å legge helt om på disse. Dagens T-kryss foreslås videreført mellom “gamle” 

Rv.80 og Fv.531.     

 

Planforslaget rettelegger for mer fleksibel utnyttelse av eksisterende bygninger (til dels 

tomme bygninger i dag) og foreslår oppstramming/fornyelse av sentrumsarealene for øvrig. 

Strømsnes sentrum har behov for en “ansiktsløftning” og få eksisterende bygninger i bruk vil 

gi positive konsekvenser for samfunnet i form av et attraktivt sentrum samt tiltalende 

møteplasser. Planen medfører ingen negative konsekvenser for eksisterende boliger utenfor 

planområdet da det ikke er planlagt nye bygg, kun omdisponering av eksisterende arealer. 

Viser for øvrig til vedlagt planbeskrivelse.  

   

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.  

Rådmannen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente 

forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i 

planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-067/11 VEDTAK-  20.09.2011 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

detaljregulering for Strømsnes sentrum-endring, ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 



 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 04.10 – 21.11.2011. Det er 

innkommet 10 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune, plan og miljø. 

“Planfaglig vurdering 

Nordland fylkeskommune har mottatt forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum til 

offentlig ettersyn. Planen legger til rette for ny aktivitet i eksisterende bygning, samt gir ny og 

forbedret struktur med tanke på myke trafikanter. 

 

Planen er den første reguleringsplanen etter at rv 80 ble lagt ut fra Strømsnes sentrum. 

Planen legger likevel ikke til grunn at det skal være vesentlige endringer fra dagens struktur, 

utover at gangarealer blir bedre definert, og at veilegemet blir oppstrammet. 

Fylkeskommunen har registrert at denne saken har skapt lokalt engasjement. Det bes om at 

kommunen vurderer de innkomne innspill i den videre prosessen. 

 

Kommunen opplyser at hensikten med planen er å muliggjøre opprusting av Strømsnes 

sentrum med gangveier, fortau og grøntarealer. Planen tar også med seg to bygninger som 

skal endre formål. Planen omfatter dermed de sentrale trafikkarealene, men uten egentlig å ta 

stilling til hvorvidt denne strukturen er funksjonell sett i sammenheng med at 

gjennomgangstrafikken i stor grad er flyttet ut av området. 

 

Etter veiomleggingen nå er gjennomført vil Strømsnes få en ny situasjon der man står mye 

friere i hvordan man kan utvikle stedet. Planforslaget er i stor grad bygd på de gamle 

strukturene der parkeringsarealer og den gamle rv 80 er svært dominerende. Fauske 

kommune bør i samråd med berørte vurdere hvorvidt man ønsker å videreføre denne 

strukturen, og hvilke endringer man eventuelt ville ønske. Dette bør inngå i vurderingen i 

forbindelse med en eventuell søknad om stedsutviklingsmidler for Strømsnes. Hvis 

økonomiske hensyn tilsier det bør man i alle fall ikke planlegge slik at de investeringene som 

kan gjøres nå vil være til hinder for en senere ønsket utvikling, eller vil måtte gjøres om ved 

senere prosjekter. Nye tiltak bør ikke planlegges løsrevet fra hvilke funksjoner som finnes i 

bygningene i området. En ideell plan vil være en områderegulering for hele tettstedet, der 

man kan drøfte trafikkstrømmer og tiltak sett i sammenheng. Det må være et mål at Strømsnes 

i fremtiden skal være et sted man stopper, ikke et sted man kjører gjennom. 

 



Ved oppstart ble det bedt om at kollektive reisemidler ble vurdert. I planbeskrivelsen 

fremkommer det at dette forholdet har blitt vurdert, uten at en har kommet frem til en entydig 

løsning. Kollektive reisemidler bør prioriteres i planleggingen, og eventuelle 

holdeplassarealer bør synliggjøres. Dagens situasjon blir ikke presentert. Fylkeskommunen 

mener det er rom for forbedringer knyttet til knutepunktfunksjoner for kollektivtrafikken. I dag 

kjøres regionale busser mellom Bodø og Fauske delvis på ny og gammel rv 80. Det jobbes 

med å legge om rutestrukturen til at busser mellom Bodø og Fauske skal kjøre ny rv 80. En 

slik praksis medfører etablering av tilbringerruter for utveksling av passasjerer på Strømsnes 

til buss og tog. Slik dagens holdeplassløsning er utformet vil en slik praksis ikke fungere 

optimalt. Det bes om at dette blir tatt med videre i planprosessen og at det legges til rette for 

holdeplass og snumuligheter nær opp til knutepunktet på ny rv 80. 

 

Fylkeskommunen er også blitt gjort kjent med at det foreligger planer for etablering av ny 

matvarebutikk i området til erstatning for en av de gamle. Hvor og hvordan denne plasseres, 

og hva man gjør med bygningen som blir stående tom vil få stor betydning for hvordan 

Strømsnes utvikles. 

 

Ved varsel om oppstart gav fylkeskommunen merknad om at valgt formål næring er vidt og 

ikke bør kombineres med boligformål. Kommunen har vurdert vårt innspill og kommet frem til 

å etablere en bestemmelse som begrenser næringsformålet til å kun omfatte næringer som 

ikke er til sjenanse for boligene i samme bygning. Fylkeskommunen mener at dette er en 

akseptabel strategi, men at kommunen bør vurdere å fastsette ytterligere bestemmelser knyttet 

til eksempelvis åpningstider, støy, støv eller andre forhold som kan være til sjenanse. 

 

Det bemerkes også at næringsformålet ikke lenger omfatter forretninger, som etter 

overgangen til ny plan- og bygningslov ble skilt ut som eget hovedformål. Fastsettelse av 

sentrumsformål kan i mange tilfeller innebære en økt fleksibilitet i slike tilfeller. Under 

sentrumsformålet kan man etablere såkalt sentrumsrettet virksomhet. Formålet innbefatter 

forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, 

herunder også nødvendige grøntareal til bebyggelsen, men ikke næring. Skal et av de nevnte 

formålene utelukkes, må det angis i bestemmelsene. Skal formål endres eller legges til vil 

dette fordre et nytt offentlig ettersyn. 

 

Det anbefales derfor at kommunen bare vedtar de deler av denne planen som er nødvendige 

for å endre bruk av bygningene. Trafikkarealer og generelle parkeringsarealer bør overlates 

til en ny områderegulering for Strømsnes, der de overordnete hensyn kan bli bedre ivaretatt. 

 

Fylkeskommunen har gjennom vår ordning med stedsutviklingsmidler et godt verktøy for å 

bidra i utviklingen av det offentlige uterom. Fylkeskommunen skal også veilede og bistå 

kommunene i deres planlegging. 

 

Kulturminnefaglig vurdering 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i 

konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke 

registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom 

en under markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Det 

forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.” 

 



Vurdering/anbefaling: Koblet mot eksisterende bebyggelse og brua over Straumen er dagens 

kjørevegstruktur gjennom Strømsnes sentrum fortsatt naturlig. 

En omlegging av kjøreveg i dette området er vurdert som lite hensiktsmessig. 

 

Tidligere Rv.80 er nedklassifisert til Fv.530 slik at hele vegstrekningen fra Røvik til 

Helsesportssenteret nå er Fv.530 (i planbeskrivelsen er denne benevnt som Fv.531). Tidligere 

Rv.80 nord for kryss Fv.530 er nedklassifisert til kommunal veg. 

 

Fv.530 eies av Nordland fylkeskommune (Nfk). Nfk er også ansvarlig for den regionale 

bussrutestrukturen mellom Fauske og Bodø. 

I høringsuttalelsen fremkommer ingen konkrete forslag vedrørende behov for busslommer og 

fremtidig bussavvikling innenfor planområdet. 

 

Eksisterende busslommer innenfor planområdet vil i utgangspunktet ikke bli fjernet. Først må 

det vurderes om disse fortsatt skal brukes for evt. lokalbusser eller tilbringerbusser for 

utveksling av passasjerer til regionalbuss og tog forbi Strømsnes. 

 

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 a) lyder slik: Før gjennomføring av fornyelse av 

Strømsnes sentrum skal det utarbeides en byggeplan som viser løsninger på gangveg/fortau, 

annen veggrunn-grøntareal, park og fotgjengerfelt samt vise løsning mot kryss/avkjørsler. 

 

Innenfor reguleringsformålene under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er det relativt 

stor fleksibilitet der detaljene fastsettes i byggeplanen. Eksisterende busslommer innenfor 

planområdet er vist som formål - annen veggrunn, grøntareal - og kan i byggeplan 

opprettholdes hvis ønskelig. 

 

Som kartutsnitt nedenfor viser har gjeldende reguleringsplan for ny Rv.80 tatt høyde for 

parkering og evt. manøvreringsareal for tilbringerbuss nært opp til togstopp og ny Rv.80. Her 

er det avsatt relativt store arealer til slike vegformål. 

  



 
Utsnitt gjeldende reguleringsplaner området Strømsnes sentrum. 

 

Planene om ny matvarebutikk (coop) i “Kulturhaugen” er skrinlagt. Dette området har et stort 

potensiale og kan fortsatt gjøres mer tiltalende og tilgjengelig for besøkende i tråd med 

gjeldende arealformål.  

Byggeplan kan også innlemme områder utenfor angjeldende planforslag så lenge tiltak er i 

tråd med gjeldende arealformål her. 

 

Nfk bemerker at næringsformålet ikke lenger omfatter forretninger, som etter overgangen til 

ny plan- og bygningslov ble skilt ut som eget hovedformål. Rådmannen viser her til 

planbeskrivelse og kommentarer til oppstartinnspill fra Nfk. 

 

Etter vurdering av Nfks merknader anbefaler rådmannen at foreliggende planforslag 

opprettholdes. 

 

 

Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat.   
“Vi viser til offentlig ettersyn datert 21. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til 

vassdrag, skredfare, grunnforhold og energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en opprustning/forskjønning av Strømsnes 

sentrum, med gangveg/fortau samt grøntområder. 

 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består området av tykk 

havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Dersom det 

planlegges ny bebyggelse på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. I detaljreguleringsplanen 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


for Strømsnes sentrum planlegges det ingen nye bygg, og NVE har derfor ingen merknader til 

planen.” 

 

Vurdering/anbefaling: Det planlegges ingen nye bygninger innenfor planområdet. NVE har 

derfor ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Statens vegvesen Region nord. 

“Planen omfatter forslag til detaljregulering av Strømsnes sentrum i Fauske kommune. Vi har 

i brev av 11.10.2011 kommentert et forslag til planskisse for Coop, som ligger i direkte 

tilknytning til detaljreguleringen av Strømsnes sentrum. 

 

Vi har utover dette ingen merknader til planen.”  

 

Vurdering/anbefaling: Coop sine planer i “Kulturhaugen” er skrinlagt. Ingen merknader.  

 

 

Uttalelse fra Sametinget. 

“Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete kulturminner i det aktuelle 

området hvor tiltak planlegges. Vi har derfor ingen merknader til den aktuelle søknaden. 

 

I de felles reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Strømsnes sentrum ber vi om at 

følgende punkt tas med: 

 

“”Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8.”” 

 

Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 

marken. 

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.” 

 

 

 

Vurdering/anbefaling: Rådmannen viser til bestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 b), der påpekt 

formulering vedr. kulturminner er ivaretatt. For øvrig ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Kommuneoverlegen/Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS). 

Kommuneoverlegen viser til uttalelse fra HMTS som lyder slik: 

 

“Helse- og miljøtilsyn Salten har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag som 

kommuneoverlegen forvalter: 

 Lov 19.11.1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 

 Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern  

 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål “”å fremme 



folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant 

annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på 

helsen””. 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, 

drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for 

helseskade eller helsemessig ulempe. 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. 

Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange 

mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige 

forhold i virksomheten vurderes. 

 

Vår vurdering 

Plan og reguleringsbestemmmelser ivaretar etter vår oppfatning helsehensynet på en 

tilfredsstillende måte. Spesielt bemerkes positivt at regulering tar med bestemmelser 

vedrørende næring og boliger i samme bygg for å forhindre ulemper, krav om radontiltak i 

boliger og at universell utforming skal etterstrebes. 

I reguleringsbestemmelser er det tatt med at støyretningslinjen T-1442 må følges mht 

trafikkstøy. 

Retningslinjen har også føringer for støy i anleggsfaser. Vi anbefaler derfor at det bemerkes 

at det ved anleggsarbeid nær etablerte boliger bør forutsettes at støyretningslinjen følges. 

 

Konklusjon – anbefaling til kommuneoverlegens uttalelse 

Under reguleringsbestemmelser § 6 “”Diverse bestemmelser”” bør det under tema 

Trafikkstøy også tas med at arealretningslinjen T-1442 må følges i anleggsfasen for tiltak som 

kan medføre støy til nære boliger. 

 

Helsemyndigheten har ellers ingen spesielle merknader til reguleringsplanen for Strømsnes 

sentrum, og helsehensynet ivaretas på en tilfredsstillende måte med de bestemmelser som 

foreslås.” 

 

Vurdering/anbefaling: Opprusting/fornyelse av Strømsnes sentrum vil medføre noe 

anleggsvirksomhet. Dette vil i hovedsak foregå på dagtid.  

Rådmannen anbefaler likevel følgende tilføyelse til reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: 

T-1442 må følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

 

Uttalelse fra Valnesfjord Nærmiljøutvalg. 

“Planforslaget som nå er på høring åpner for mer fleksibel bruk/utnyttelse av eksisterende 

bygninger, og det synes vi er bra. 

 

Valnesfjord Nærmiljøutvalg (VNMU) betrakter imidlertid forslaget som veldig begrenset 

sammenlignet med det Strømnes behøver for å framstå som et attraktivt og moderne sentrum. 

 

Vi ber de rette instanser sikre at det som gjennomføres i denne omgang ikke blir til hinder 

for en mer grunnleggende gjennomgang og opprusting i nær framtid. 

 

VNMU benytter også anledningen til å fremme følgende synspunkter: 

 

Omfang/avgrensning 



Vår hovedinnvending er at den foreslåtte oppstramming/fornyelse av øvrige sentrumsarealer 

er veldig beskjeden. Den beskrives som en “”ansiktsløftning””, men oppfattes av VNMU mer 

som lett kosmetikk. 

Forskjønning av sentrum vil helt riktig gi “”positive konsekvenser”” for bygda, men vi 

oppfordrer til at dette i nærmeste framtid planlegges mer helhetlig og ambisiøst. 

Det kan man oppnå gjennom en planleggingsprosess med større engasjement og medvirkning 

fra grunneiere, næringsdrivende og brukere/bygdas innbyggere. 

 

En slik planlegging bør omfatte området fra brua til og med kirka. Dermed faller også ferdsel 

til og fra viktige funksjoner som skole, barnehage, samfunnshus og idrettsplass inn under 

planleggingen. 

Det er dette som oppfattes som sentrum i bygda. I praksis omfatter sentrumsbegrepet også 

strekningen til og med Hageneshaugen boligfelt. 

Det er viktig at dette så snart som mulig tas med i planleggingen, for å kunne ta høyde for en 

positiv befolkningsvekst i Valnesfjord i årene framover. 

 

Barn og unge 

I planbeskrivelsen (4.3.8) står det i kommunens kommentar til uttalelse fra Nordland 

fylkeskommune at “”barn og unge er ivaretatt i planprosessen””. Dette er gjort på et 

minimumsnivå. 

Det står beskrevet et marginalt, uspesifisert lekeområde bak Kosmobygg. Ellers består 

tilrettelegging for barn i sentrum av et klatrestativ på grøntområdet foran helse- og 

sosialsenteret. 

 

For ungdom er den eneste “”tilretteleggingen”” et bord og to benker på grøntflekken mellom 

kiosken og avkjørselen til Fv 531. 

Her bør det gjøres mye mer kartlegging og analyse av “”barne-/ungdomstråkk”” i området, 

og tiltak må utformes i nært samarbeid med miljøer som reelt vet og kan noe om barn og 

ungdommers aktivitetsmønster, vaner og ønsker. Barn og unge bør også selv inviteres inn i 

prosessen. 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter har vært omtalt i lokalavis ved flere anledninger, og bør 

beskrives, planlegges og gjennomføres grundig og helhetlig. 

Nærmiljøutvalget foreslår at Strømsnes sentrum gjennomgås mht. vegbredder slik at arealer 

for gang- og sykkelvei, fortau etc. klarlegges tydeligere og bedre. Man bør også vurdere om 

gangfeltene ligger logisk plassert ut fra dagens trafikk, med nye bussholdeplasser.  

 

Analyse og samarbeid 

Nærmiljøutvalget anbefaler også at det gjennomføres en stedsanalyse for Strømsnes-området. 

Et nært samarbeid mellom kommunen og VNMU kan gi langt mer kreative løsninger. Det er 

også gode muligheter for samarbeid/veiledningsbistand fra blant andre Nordland 

fylkeskommmune, FAUNA, Trygg Trafikk og Statens vegvesen. 

 

Det bør utarbeides en profesjonell plan for forskjønning og utnyttelse av sentrumsarealene 

ved hjelp av rådgiver/konsulent. En slik plan skal ta sikte på å vise beplantning, belysning, 

gangfelt, kantstein, areal for gang-/sykkeltrafikk, snøopplag, fysiske 

hindere/””lederekkverk””, materialbruk og universell utformingssjekk. 

 



Nærmiljøutvalget ser behovet for å gi kommersielle aktører nødvendige forutsetninger for å 

utvikle sine planer, men det er helt nødvendig å ta et mer helhetlig grep om 

utviklingsprosessen dersom resultatet skal fremme bolyst, trivsel og livskvalitet. (Det kan også 

forkortes til folkehelse). 

 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk ovenfor.  

 

Rådmannen kan ikke se at omfang/avgrensning vanskeliggjør en mer helhetlig gjennomgang 

av området brua/kirka/Hageneshaugen. Foreliggende planforslag legger heller ikke hinder for 

en mer grunnleggende gjennomgang og opprusting i nær framtid. 

 

Krav om byggeplan innenfor planområdet (jfr. reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 a) 

åpner for stor grad av detaljering, for eksempel etter analyse/samarbeid og rådgivning fra 

fagkonsulent. 

 

Byggeplanen vil også kunne innlemme barn og unge i prosessen slik at deres interesser kan 

ivaretas. 

 

Trafikksikkerhet vil være hovedfokus i byggeplanen. 

 

Rådmannen vurderer at påpekte forhold i hovedsak kan avklares i pålagte byggeplanprosess. 

 

 

Uttalelse fra Hageneshaugen Vel. 

“Hageneshaugen Vel er opptatt av å fremme felles interesser, styrke sosiale og fysiske miljø 

samt beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et 

hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 

 

Vi ser svært positivt på et reguleringsforslag som skal forskjønne og legge til rette med gang 

og sykkelvei. For beboere rundt Hagenes utgjør Strømsnes et særdeles viktig område for det 

fysiske landskapet barn og unge må forholde seg til daglig på vei til og fra Valnesfjord 

oppvekstsenter. 

 

Vi stiller spørsmål ved hvordan barn og unges interesser er ivaretatt i reguleringsforslaget 

mtp. daglig trafikk til og fra bosted og Valnesfjord oppvekstsenter. Vi ser det som positivt med 

ny vei og til dels gang og sykkelvei fra jernbaneundergang inn mot Strømsnes sentrum. På 

tross av forsøk på tilrettelegging for gående og syklende fremstår Strømsnes sentrum som 

svært uoversiktlig og mye trafikkert når en kommer inn mot sentrum. Det nye 

reguleringsforslaget klarer ikke å løse denne trafikksituasjonen hensiktsmessig og 

trafikksikkerhet er derfor ikke ivaretatt i planforslaget. 

 

Det skal imidlertid utarbeides en byggeplan i henhold til planbestemmelsene 6.1A. Hvorvidt 

det kan løse nevnte problemstilling er ukjent. 

 

Før gjennomføring av fornyelse av Strømsnes sentrum skal det utarbeides en byggeplan som 

viser løsninger på gangveg/fortau, annen veggrunn – grøntareal, park og fotgjengerfelt samt 

vise løsninger mot kryss/avkjørsler. 

 



Vi er gjennom Valnesfjord nærmiljøutvalg gjort kjent med mulig stedsutviklingsprosjekt som 

vil ta opp de overnevnte problemstillinger. I det prosjektet var det også tenkt å sette sentrum 

inn i et større perspektiv. Vi ser dette som svært positivt for stedsutvikling av 

Strømsnesområdet med tilliggende boligfelt. 

 

Viser ellers til brev angående gang og sykkelvei for strekningen Strømsnes – Hagenes – 

Helskog av 4. oktober 2010 der vi poengterer at det bør tilrettelegges for at våre barn kan 

gå/sykle til skolen istedenfor å bruke skolebuss. Vi ønsker også i større grad å kunne levere 

barna våre i barnehage ved hjelp av sykkel eller til fots. Et hensiktsmessig og oversiktlig 

sentrum vil kunne bidra til dette. 

 

Vi anmoder om at hensynet til trafikksikkerhet gjennom funksjonelle gang og sykkelveier blir 

vurdert på nytt og settes på dagsorden for videre stedsutvikling.”  

 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk  og Valnesfjord Nærmiljøutvalg ovenfor.  

 

Det vurderes at påpekte forhold i hovedsak kan avklares i pålagte byggeplanprosess. 

 

I kommuneplanens arealdel (vedtatt 03.02.2011) er det lagt inn gang- sykkelveg (g/s-veg) på 

nordsiden av Fv.530 fra jernbaneundergang til avkjørsel Hageneshaugen.  

I reguleringsplan for Rv.80 Røvik-Strømnes (vedtatt 16.02.2006) ligger g/s-veg på sør-øst 

siden av Fv.530 via undergang Rv.80/jernbane til første gårdsavkjørsel nord for 

jernbaneundergang.   

 

Føringene for g/s-veg til Hageneshaugen er altså delvis fastsatt men før gjennomføring må det 

sannsynligvis lages reguleringsplan på hele strekningen.  

En slik reguleringsplan ligger utenfor avgrensning for foreliggende planforslag og må tas opp 

som egen sak. 

 

 

Uttalelse fra Valnesfjord barnehage. 

“I møte 17.11.11 vedtok Samarbeidsutvalget (SU) å gi 3 innspill til reguleringsplanen. 

 

1. SU ønsker at det settes opp kantstein mellom gang/sykkelvei og parkeringsplass ved 

ICA. På vinteren er ikke fortauskanten synlig, biler parkerer derfor ofte inne på 

gang/sykkelveien. Det fører til mindre plass til gående og syklende, og kan medføre 

fare. 

2. SU ønsker at det males gangfelt over de to innkjørslene til ICA. Innkjørslene utgjør en 

naturlig del av gang/sykkelveien, og gående/syklende bør derfor gis prioritet i form av 

oppmerkede gangfelt. 

3. Gang/sykkelveien fra Hagenes slutter ved veien opp til MIX-kiosk/togstopp. SU ønsker 

gangfelt over denne veien, og at gang/sykkelveien videreføres helt fram til gangfelt 

over tidligere RV 80.  

 

Dersom disse merknadene tas hensyn til i reguleringsplanen mener SU ved Valnesfjord 

barnehage at gående/syklende vil bli bedre ivaretatt.” 

 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk, Valnesfjord Nærmiljøutvalg og Hageneshaugen Vel ovenfor. 



 

Påpekt detaljutforming vil være gode innspill vedrørende trafikksikkerhet som kan ivaretas i 

byggeplanprosessen. 

 

 

Uttalelse fra Valnesfjord Hobby og Husflidslag. 

“Vi vil med dette komme med forslag til hvordan vi ønsker forskjønning i området rundt 

Håndverksbua i sentrum av Strømsnes. Siden vi ligger sentralt plassert med helse og sosial og 

omsorgsboliger i umiddelbar nærhet, vil vi legge til rette for rekreasjon i dette området. Dette 

vil også lette vårt arbeid når vi arrangerer eks: bygdedagene. Området kan også brukes av 

barnehagen og skolen til utflukter. Vedlagt kart med følgende punkter: 

 

1. Paviljong, med mulighet for ildsted. Det må være tilpasset miljøet i området. Viser til 

vedlegg nr. 1. 

 

2. Amfi – dette skal være til kulturelle innslag, eks: kor, korps, konserter, 

julegrantenning, sitteplasser for eldre og unge. Lett tilgjengelig i forhold til etablert 

lekeplass. 

 

3. Platting – for rekreasjon. 

 

4. Offentlig toalett – dette ser vi i forbindelse med rasteplassen og blir et døgnåpent 

tilbud for trafikanter og innbyggere. 

 

5. Platting – siden nyveien kommer rett forbi vil vi gjerne ha en platting som vi kan ha 

bord og stoler på og eventuelt servere kaffe til kundene våre. Dette vil være et 

blikkfang og trekkplaster, som gjør forbipasserende oppmerksomme på 

Håndverksbua.  

 

 Mulighet for rasteplass. 

Vi ønsker at det skal bli attraktivt for trafikantene å stoppe på Strømsnes, og ønsker derfor å 

tilrettelegge for rasteplass. Vi har vært i kontakt med vegvesenet og de var positive til dette 

tiltaket og kan vurdere å gå inn i et samarbeid om dette. Håper at kommunen kan se på slikt 

alternativ for å skape større aktivitet i Strømsnes sentrum. Vi viser til rasteplass utenfor 

Rognan sentrum.”   

 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nfk, Valnesfjord Nærmiljøutvalg, Hageneshaugen Vel og Valnesfjord barnehage ovenfor. 

 

De mange gode innspill vedr. forskjønning/tiltak i området rundt “Håndverksbua” kan være 

tema i byggeplanprosessen. 

 

Området ”Kulturhaugen”  har et stort potensiale og kan fortsatt gjøres mer tiltalende og 

tilgjengelig for besøkende i tråd med gjeldende arealformål.  

 

 

Uttalelse fra Brage Johansen og Lise Mari Nesdal. 

“Vi i g.nr. 57 b.nr. 17 bak coop i Valnesfjord henstiller et ønske om omregulering av et 

område øst for vår eiendom, slik at vi kan kjøpe det. Vi har skissert inn to områder som vi vil 

overta, på vedlagt kart. Område 1 er nødvendig for støyskjerming og parkering, og område 2 



for å eie vår egen framtidige gårdsvei. Området er regulert til offentlige bygninger, men vi 

kan ikke se at det er egnet for videre utbygging her. 

 

Støy 

Ved utbyggingen av ny rv80 ble det foretatt støyberegninger hvor vårt anvendelige uteområde 

ligger over anbefalt støygrense. Til tross for dette har det ikke blitt foretatt noen tiltak for 

støyreduksjon. 

Vi har foreløpig hatt større utgifter grunnet skifte til nye isolerende vinduer på veggen mot 

nye rv80, samt isolering av veggen. Vi merker også økt støy mot østveggen der veien for av- 

og påkjøring til rv80 går svært nær oss, og vil komme til å skifte vinduer her også. 

Utvendig er støyen sjenerende allerede nå mens asfalten er ny, og eiendommen føles 

eksponert for direkte innsyn. Vi ser muligheten til selv å utføre støyreduserende tiltak 

(jordvoll) hvis vi kan eie tomt mot veien for av- og påkjøring til rv80. Vi håper også at vi 

oppnår noe skjerming mot innsyn. 

 

Forskjønning 

Vi ser når vi kjører nye rv80 at eiendommene langs veien fort blir bildet forbipasserende 

sitter igjen med av Valnesfjord. I dag er det ingen som steller med tomta som ligger brakk 

mellom oss og lokalet som husflidslauget leier av kommunen, og her gror det vilt. Vi ville 

trivdes bedre hvis vi kunne stelt opp denne delen. 

 

Tilkomst og biloppstilling 

Ser av forslaget til reguleringsplanen at det er tiltenkt gårdsvei til oss over den aktuelle 

tomta. 

 

Det er riktig tenkt å flytte gårdsveien til huset til østsiden pga. at den eksisterende tilkomsten 

flere ganger ukentlig har vært stengt i opptil 40 minutter v/ vareleveranser til coop marked, 

noe som forekommer sporadisk uten noe fast klokkeslett. Det er også en farlig utkjørsel til gml 

rv80 v/ smal bru. 

Huset vårt er en tomannsbolig, og det vil kreve biloppstillingsplass til minimum 2 biler pr. 

boenhet, i alt 4 biler. 

Vi foreslår imidlertid å svinge tenkt gårdsvei mer nordover for å unngå å sprenge vekk en 

bergknaus, samt å bedre parkeringsmulighetene. Terrenget umuliggjør parkering på nord-

vest – eller sørsiden av huset når gårdsveien  legges til østsiden. 

 

Vi vil gjøre dere oppmerksom på at vår tomt gnr. 57 bnr. 17 i reguleringsplanen er innfelt i 

område for forretninger, kontor. Dette er misvisende ettersom vår tomannsbolig består av kun 

boareal, og alltid har gjort det. Det vil således være mer presist dersom tomten markeres som 

område for boliger i reguleringsplanen, slik tilfellet i praksis er.”   

 

Vurdering/anbefaling: Det fremsettes ønske om omregulering av område øst for gnr.57 

bnr.17 slik at dette området kan overtas fra kommunen og tillegges 57/17. 

Dette området ligger utenfor planavgrensning i foreliggende planforslag. I gjeldende 

reguleringsplan for Strømsnes (vedtatt 12.03.1998) har omsøkt område benevnelsen O1 

(offentlige bygninger). 

 

En slik omregulering vil medføre utvidelse av planområdet med nytt offentlig ettersyn. 

Rådmannen vurderer ikke å ta stilling til slik omregulering i denne plansaken.  

Det er prosesser på gang vedrørende ny forretningsstruktur på Strømsnes. Det vil være 

naturlig å se dette i sammenheng med fremtidig avklaring om bruk av eksisterende 



forretningsbebyggelse i nærområdet og området mot Straumen for øvrig. Dette må tas som en 

egen plansak når mer er avklart i dette området.   

 

Bolighus på 57/17 ligger innenfor området F4 (områder for forretningsformål) i gjeldende 

reguleringsplan for Strømsnes. I bestemmelsene til denne står bl.a. følgende: Eksisterende 

bolighus i området F4 kan opprettholdes.  

Dette bolighuset ligger utenfor avgrensning i foreliggende planforslag, men er i henhold til 

ovenstående godkjent til boligformål.      

 

Ser at Statens vegvesen har utført støyvurdering for bolig på 57/17 i forbindelse med 

reguleringsarbeidet for ny Rv.80. Rådmannen forutsetter at statens vegvesen har etterkommet 

sitt ansvar i forhold til denne boligen. Kommunen vil ikke ha noen forpliktelser i så måte.  

 

Om grunneier selv ønsker å utføre støyreduserende tiltak/skjerming mot innsyn må dette skje 

i samråd med Fauske kommune og Statens vegvesen. Utløser dette behov for areal på Fauske 

kommunes eiendom 57/1 må det behandles som egen sak. 

 

Opprusting/forskjønning er generelt tema i denne plansaken. Påpekt areal mellom 57/17 og 

lokalet som husflidlaget leier av kommunen (utenfor foreliggende planområde) vil ha fokus i 

forestående byggeplan. 

Byggeplanen kan også innlemme områder utenfor angjeldende planforslag så lenge tiltak er i 

tråd med gjeldende arealformål her. 

 

FA3 er felles avkjørsel/atkomst for 57/1 og 57/17. Behov for mindre justeringer av denne vil 

kunne skje innenfor rammene i plan- og bygningslovens § 12-14 – Endring og oppheving av 

reguleringsplan. 

Parkering bør fortrinnsvis skje på egen tomt (57/17). Behov for tilleggsareal fra Fauske 

kommunes eiendom 57/1 må behandles som egen sak.  

 

Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag. 

 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring.  

 

Følgende tilføyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 

følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

 

PLUT-070/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring.  

 



Følgende tilføyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 

følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

 

KOM-133/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentrum, endring.  

 

Følgende tilføyelse tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.5: T-1442 må 

følges i anleggsfasen for tiltak som kan medføre støy til nære boliger. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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FORSLAG TIL  OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR JAKOBSBAKKEN 

   

 
Vedlegg: Områderegulering for Jakobsbakken - plankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata (SKD) fremmer på oppdrag fra Statskog SF forslag til reguleringsplan for 

Jakobsbakken. 

 

Planområdet omfatter hele bebyggelsen på Jakobsbakken, et område på ca. 219 daa. Av dette 

er ca. 159 daa regulert til friluftsområde, mens resten er regulert til veger og bevaringsverdig, 

eksisterende og gjenoppbygd (fremtidig) bebyggelse. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge opp retningslinjer for gjenoppbygging/tilbakeføring av 

Jakobsbakken slik det var i tiden frem til 1968, da gruvedriften på Jakobsbakken ble nedlagt. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

4. Bebyggelse og anlegg: Områder for fritidsboliger, naust. Kombinert formål, 

fritidsbolig/herberge, bevertning. Områder for garasjer/parkering. Allmennyttig 

bebyggelse. Transformatorkiosk. Felles ballplass, lekeområde. 

5. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg. Felles atkomstveg, avkjørsel.    

6. Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift: Friluftsområde på land, 

friluftsområde i vassdrag. 

7. Hensynssoner: Bevaringsområde.  

 

Området Jakobsbakken er i gjeldende kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken avsatt til 

byggeområde for fritidsbebyggelse. Området er båndlagt etter kulturminneloven i påvente av 

reguleringsplan. 

Foreliggende reguleringsplanforslag ivaretar derfor plankravet i kommuneplanens arealdel. 

 

Det er gjort en vurdering på risiko- og sårbarhet for området gjennom følgende sjekkliste:  

 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Jord-/leire-/løsmasseskred Nei  



Kvikkleire, ustadige 

grunnforhold   

Nei  

Steinras, steinsprang Nei  

Is-/snøskred Nei  

Kjente historiske skred, 

utbredelse 

Nei  

Flomfare Nei  

Springflo Nei  

Flomsonekart, historiske 

flomnivå 

Nei  

Sterkt vindutsatt, storm/orkan 

etc. 

Nei  

Mye nedbør Nei  

Store snømengder Nei  

Radon Nei  

Annet… Nei  

 

 

DRIKKEVANN OG ANDRE BIOLOGISKE RESSURSER 

Forhold/uønskede hendelse Ja/Nei Vurdering 
Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, 

næring /industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: 

- drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  

- landbruksareal 

- oppdrettsanlegg m.m. 

Vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. 

Nei  

 

 

VIRKSOMHETSBASERT SÅRBARHET 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei  

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei  

Olje-/gassanlegg Nei  

Lagringsplass for farlige stoffer for 

eksempel industrianlegg, havner, 

bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Nei  

Høyspentledninger Nei  

Anlegg for deponering og 

destruksjon av farlig avfall 

Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  

Gamle fyllplasser Nei  

Forurenset grunn og sjøsedimenter, 

endret bruk av gamle industritomter 

Nei  

Militære og sivile skytefelt Nei  

Dumpeområder i sjø Nei  

 

 

INFRASTRUKTUR 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser 

som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer utgjøre en risiko for 

området? 

- hendelser på veg 

- hendelser på jernbane 

- hendelser på sjø/vann 

- hendelser i luften 

Nei  



Veger med mye transport av farlig gods Nei  

Ulykkesbelastede veger Nei  

Støysoner ved infrastruktur Nei  

 

 

STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKTER 

Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og 

derfor bør ha en grundig vurdering. 

Forhold/uønsket hendelse Ja/Nei Vurdering 
Sykehus/helseinstitusjon Nei  

Sykehus/omsorgsinstitusjon Nei  

Skole/barnehage Nei  

Flyplass Nei  

Viktig vei/jernbane Nei  

Jernbanestasjon/bussterminal Nei  

Havn Nei  

Vannverk/kraftverk Nei  

Undervannsledninger/kabler Nei  

Bru/demning Nei  

  

Rådmannen konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige 

eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er registrert eller indikasjoner på biologisk mangfold av høy 

verdi innenfor planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.  

Med bakgrunn i oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av 

SKD i Planbeskrivelsen. 

Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere 

kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos representantene for 

miljø/friluft og VVA. 

 

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader. 

 

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

reguleringsplan for Jakobsbakken ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-052/10 VEDTAK-  07.09.2010 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 



Reguleringsplan for Jakobsbakken legges ikke ut til offentlig ettersyn. Planen ivaretar 

ikke helheten i å bevare Jakobsbakken som kulturminne etter gruvedriften i Sulitjelma. 

Faginstanser bør få komme med en vurdering hvordan Jakobsbakken blir tatt vare på 

som et kulturminne. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt for AP’s forslag 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til 

reguleringsplan for Jakobsbakken ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til reguleringsplan for Jakobsbakken. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

2. Plankart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser og planbeskrivelse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.10 – 22.11.10. Det er 

innkommet 13 uttalelser til planforslaget. Nordland fylkeskommune fremmer innsigelse til 

planen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 
Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved ”nnnnn”) eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedr. problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Uttalelse med innsigelse fra Nordland fylkeskommune, kultur, plan og miljø. 

 

”Vegfaglig uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Jakobsbakken 

 

Fylkesveg 543 går frem til Koopen og derfra er det privat veg videre til hovedtyngden av 

bebyggelsen. Sommerstid kjører alle frem til sin fritidsbolig. Det er planlagt fire store 

parkeringsplasser P1-P4 langs fylkesvegen. Disse er i hovedsak planlagt for privatpersoner 

som bruker egne fritidsboliger fordi private veger ikke brøytes vinterstid. 

 

Parkeringsplasser for fritidsbebyggelse skal være private og må reguleres til dette formålet 

og ikke til offentlig parkering. Dette har betydning både for bygging av parkeringsplassene og 

for brøyting og annet vedlikehold av dem. 

 

P1, P2 og P3 har til sammen 71 parkeringsplasser og er lagt helt inn til fylkesvegen med 

direkte avkjøring for hver enkelt parkeringsplass. Det betyr at fylkesvegen må benyttes som 

manøvreringsareal og til snuplass. Fartsgrensen på vegen er 80 km/t selv om 

kjørehastigheten er noe lavere på grunn av den smale grusvegen. Det er liten trafikk her, men 



vi mener likevel slike nye parkeringsløsninger ikke er akseptable av trafikksikkerhetsmessige 

grunner. 

 

Parkeringsplass P4 med 108 parkeringsplasser ligger utenfor fylkesvegen, men inn- og 

utkjøringen har en bredde på 70 m langs fylkesvegen. Her må adkomsten strammes opp og 

lages inn- og utkjøringer fra fylkesvegen i endene av parkeringsplassen dersom tilstrekkelig 

frisikt kan dokumenteres. Det resterende trafikkarealet mot fylkesvegen må gis en fysisk 

atskillelse fra fylkesvegen som tilfredsstiller vegnormalene. 

 

Parkeringsområdene er plassert relativt langt fra fritidsbebyggelsen og de bør plasseres noe 

nærmere for å minimalisere gangtrafikken på fylkesvegen. Alle parkeringsområdene må 

planlegges atskilte fra fylkesvegen utenfor vegens eiendomsområde med snuplass og felles 

atkomst. Parkeringsplassene må plasseres i god avstand fra fylkesvegen slik at parkerte biler 

ikke blir skadet av snøutkast fra brøytebilen. 

 

Av trafikksikkerhetsmessige grunner som nevnt ovenfor har vi innsigelse til 

parkeringsløsningene P1, P2, P3 og P4, på grunn av plasseringene, utformingene og på 

grunn av reguleringsformålet. 

 

Statens vegvesen forvalter og drifter fylkesvegen på vegne av fylkeskommunen. Statens 

vegvesen har ikke mottatt melding om planoppstart for denne reguleringsplanen og har derfor 

ikke hatt anledning til å gi innspill tidligere i planprosessen. Dersom det er behov for 

offentlige parkeringsplasser til utfartsparkering i dette området, må kommunen drøfte dette 

med Statens vegvesen før plassering og størrelse fastsettes. Vi ber kommunen om å legge fram 

nye reviderte parkeringsløsninger. 

 

Veglovens byggegrense fra fylkesveger er 50 m fra 01.01.2010. Den vil gjelde i byggeområder 

langs fylkesvegen som ikke har fastsatt byggegrenser i denne reguleringsplanen. Byggegrense 

for garasjeområdene er satt til 12,5 m fra midten av fylkesvegen og tilsvarende avstand kan 

legges inn i områder uten byggegrenser. Kortere byggegrenser må godkjennes av Statens 

vegvesen. 

 

Planfaglig uttalelse 

Så langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slik de fremkommer i 

fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er først og fremst en verneplan, hvor hovedformålet er bevaring av 

bygningsmiljøet på Jakobsbakken. Nordland fylkeskommune ser det som svært positivt at en 

del av den viktige gruvehistorien i Sulitjelma-området dermed blir sikret gjennom plan. 

 

Planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting – kun gjenoppbygging 

på tuftene etter tidligere bebyggelse – og sikrer dermed bevaring av bebyggelsesstrukturen på 

stedet. 

 

Vi sier oss for øvrig enig i valgte løsning når det gjelder at planforslaget nå åpner for små 

tilpasninger i form av mindre tilbygg. Dette gir planen en viss (men begrenset) grad av 

fleksibilitet. 

 



Utformingen av bestemmelser for bebyggelsen er i hovedsak i tråd med innspill Nordland 

fylkeskommune har gitt i planprosessen. Det bemerkes likevel følgende: 

 

Som vi tidligere har gitt innspill om, kan det være god grunn til å la det inngå i bestemmelsen 

om tilbakeføring at “”dette kan tillates der hvor tilbakeføring ivaretar bygningens 

kulturhistoriske verdi bedre enn bevaring av det eksisterende””. (Bakgrunnen er at det 

eksisterende kan være historisk verdifullt selv om det ikke er opprinnelig).  

I bestemmelsen om vedlikehold og reparasjon, anbefales tilføying av ordet bevares: (“”Ved 

vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (…) i størst mulig grad 

bevares og gjenbrukes i sin rette sammenheng””). 

Vi stiller et spørsmålstegn ved bestemmelsen om at bygningenes form skal i hovedsak 

beholdes, “”men i de tilfeller hvor planbestemmelsene for det enkelte bygg gir anledning til 

det, kan det gjøres endringer i fasade””, da vi ikke kan se at det er gitt slike bestemmelser for 

enkelte bygg. 

Det er ikke gitt særskilte bestemmelser for gjenoppføring av bygninger. Samtidig ser det ut til 

at dokumentasjon på hvordan disse så ut i enkelte tilfelle er mangelfull. Det bør vurderes å 

tilføye en bestemmelse om at der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, 

skal det tas utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling 

og fargesetting på stedet. 

Det anmodes videre om at det tas inn i bestemmelsene at veiene og parkeringsplassene skal 

ha grusdekke. En eventuell asfaltering ville forringe kulturmiljøkvalitetene, og bør ikke 

tillates.   

 

Trekking av innsigelse, brev av 13.03.2012 

Nordland fylkeskommune fremmet i uttalelse av 19.11.2010 innsigelse til forslag til 

reguleringsplan for Jakobsbakken, med bakgrunn i vegfaglige forhold. 

 

Planforslaget har blitt endret i forhold til innsigelsen, og fylkeskommunen har mottatt 

revidert plankart og bestemmelser som imøtekommer denne. Det reviderte planforslaget er 

endret/avklart på alle vesentlige punkter: 

 

 Formålet med å etablere parkeringsplasser langs fv. 543 er å tilby utfartsparkering til 

folk flest, og er ikke ment som privat parkering for brukerne av fritidsboligene på 

Jakobsbakken. Fritidsboligene har egen parkering inne i bebyggelsen. Antall 

regulerte parkeringsarealer er også vesentlig redusert – fra 4 til 2 parkeringsarealer. 

Dette antas å være i tråd med det reelle behovet for utfartsparkering ved 

Jakobsbakken. 

 På bakgrunn av at målgruppen for parkeringsplassene er blitt presisert, anses ikke 

avstanden til bebyggelsen i Jakobsbakken som et problem lengre. Parkeringsarealet 

benevnt som P2 i det reviderte planutkastet er en utvidelse av eksisterende 

parkeringsplass, mens P1 er en ny parkeringsplass som har fått sin plassering i 

planforslaget etter dialog med Statens Vegvesen. 

 I det reviderte planutkastet har alle parkeringsplassene nå fått samlet inn/utkjøring til 

fylkesvegen, slik at ikke vegen vil bli brukt som manøvreringsareal og snuplass. Ny 

parkeringsplass P1 har kun 1 avkjørsel fra fylkesvegen og er i sin helhet lagt utenom 

vegens eiendomsområde. Eksisterende parkeringsplass P2 (som kan utvides i forhold 

til dagens størrelse), er ment kun å skulle ha 2 inn/utkjøringer i endene av plassen, 

samt at den får en tilfredsstillende fysisk adskillelse fra fylkesvegen. Dette sikres 

gjennom at plankartet er revidert slik at det er lagt inn et 3 m bredt areal langs 

fylkesvegen hvor det kan anlegges ei grøft. 



 Slik planforslaget nå er utformet anses dette for å være trafikksikkerhetsmessig 

akseptabelt.   

 

Under forutsetning av at det reviderte planforslaget vedtas, trekkes Nordland 

fylkeskommunes innsigelse. 

Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak av planforslaget så snart det foreligger. “ 

 

Vurdering/anbefaling: I forhold til uttalelse med innsigelse er plankartet endret og forelagt 

Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen for ny vurdering. 

 

Revidert plankart, sist revidert 15.02.2012 og reviderte bestemmelser, sist revidert 10.01.2012 

er vurdert og foreliggende innsigelse er formelt trukket i ovenstående brev av 13.03.2012. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse er i det vesentlige tatt til følge med tilhørende endringer i 

reguleringsbestemmelsenes § 2.2 som følger: 

 

 Eksisterende bygninger tillates ikke revet uten at det skjer i sammenheng med 

gjenoppføring av bygningen. 

 Alle veger og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke, med unntak 

av fv.543, som kan asfalteres. 

 

o Der dokumentasjon på opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas 

utgangspunkt i tradisjonell bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling 

og fargesetting på stedet.  

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører, 

vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.) der dette er mulig, bevares og 

gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

o Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer med faste sprosser etter 

opprinnelig mønster. 

o Ved takomlegging og på nye bygninger skal skifertak eller annen opprinnelig 

taktekking bevares der det er mulig. 

 

 

Uttalelse fra NVE region nord. 
“NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører vassdrag 

og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker 

hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres. 

 

Innenfor planområdet er det to vann; Vaffelkaktjønna og Badedammen. Elveos og randsoner 

langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi 

og biologisk mangfold. For å sikre god styring med vassdrag og vassdragsnære arealer 

anbefalte NVE i vårt innspill til planoppstart at kommunen skulle bruke arealbrukskategorien 

“”Bruk og vern av sjø og vassdrag””, jf. Pbl § 12-5 nr. 6, til å merke vassdrag inkludert 

kantsoner. Vi registrerer at kantsonen ikke er tatt med, og at Salten Kartdata i sin kommentar 

til vårt innspill skriver at bebyggelsen på Jakobsbakken vurderes å ha rang foran kantsoner 

langs vann og vassdrag. 

 

Flere av områdene som er avsatt til “”Bebyggelse og anlegg – fritidsbebyggelse”” ligger 

svært nært vassdrag. Byggeområdene er imidlertid avmerket som hensynssone, “”bevaring 

kulturmiljø””. NVE vurderer da at det ikke vil være tillatt å bebygge mer enn det som 



allerede er bebygd, og kantsonen ikke vil bli ytterligere berørt. Vi har derfor ikke merknader 

til reguleringsplanen”. 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Nordland. 

“Reindriftens bruk av området: 

Tiltaket ligger innenfor Balvatn reinbeitedistrikt som består av to siidaandeler med et reintall 

pr. 31.03.2010 på 907 rein. Det er ikke fastsatt beitetid for distriktet, og alle sesongbeiter er 

innenfor et avgrenset geografisk område. Distriktets barmarksbeiter er av god kvalitet, men 

vinterbeitene er begrenset og låses fort (fryser til i mildværsperioder), og distriktet har derfor 

hatt konvensjonsbeiter i Älvsbyn. Dette området er foreslått videreført i ny norsksvensk 

reinbeitekonvensjon som foreløpig ikke har trådt i kraft. Distriktet har også benyttet seg av 

vinterbeiter i Mavas, rett over på svensk side, etter avtale med samebyen Luokta-Mavas. 

Dette er en ordning som har eksistert i lang tid. 

 

Berørte reinbeitedistrikt, Balvatn, har avgitt uttalelse i saken den 14.10.2010 (vedlagt). De 

skriver følgende: 

“” Etter at gruvedriften ble nedlagt i Sulitjelma har bebyggelsen på Jakobsbakken blitt brukt 

som fritidsboliger, med derav følgende stor utfart til fjells, med meget store forstyrrelser for 

rein. I dag hører det til sjeldenhetene at rein får beitero i området rundt Jakobsbakken og 

området ovenfor Anna-skavlen. Enda større utfart kommer det til å bli når bygningsmassen 

blir utbygget etter reguleringsplanen. 

 

Derfor ser Balvatn reinbeitedistrikt seg nødt til å utstede forbud mot all uvedkommende 

ferdsel i hele kalvingsområdet, deriblandt området ovenfor Anna-skavlen i tiden 1.mai-

31.mai. Dette med hjemmel i Reindriftsloven paragraf 28. Forbudet kommer til å kunngjøres i 

Avisa Nordland en måned før 1.mai.”” 

 

Som vi ser av distriktets uttalelse, er det uttrykt bekymring for de indirekte konsekvensene av 

reguleringsplanen. Balvatn reinbeitedistrikt er et av reinbeitedistriktene i Norge som er mest 

påvirket av tekniske inngrep i form av gruvedrift, vannkraftutbygginger, veibygging, 

fritidsboliger og alpinanlegg. Disse legger direkte beslag på beiteland, men påvirker samtidig 

reinens naturlige beitebruk og trekk mellom de forskjellige beiteområdene. Videre gjør 

skuterløyper, hundekjøring, DNT-stier og nasjonalparkstatus området til et attraktivt turmål 

for allmennheten sommer som vinter. Mye ferdsel i et område gjør at reinen, og da spesielt 

simler med kalv, vil trekke unna sine opprinnelige beiteområder. Distriktet hadde i regi av 

Bioforsk gps-sendere montert på 38 simler i 2008/2009. Den viste en tendens at simlene i 

kalvingsperioden trakk unna områder med ferdsel og benyttet områder som var vesentlig mer 

værutsatt og med dårligere beiter enn det opprinnelige kalvingslandet. Simlene trakk heller 

ikke tilbake i løpet av kalvingsperioden. Reindriftsforvaltningen deler distriktets bekymring. 

Selve tiltaket innebærer ikke en tilsynelatende stor endring i landskapet, da størsteparten av 

bygningsmassen eksisterer i dag. Men en eventuell økt tilrettelegging for turisme, og da 

spesielt mtp. herberge/bevertningsbygg, gir grunnlag for bekymring. 

 

Distriktet skriver i sin uttalelse at de vil nekte allmenn ferdsel i fjellet i perioden 1.mai til 

31.mai. Dette har de ikke hjemmel til å gjøre. Men det er hevet over enhver tvil om at den 

allmenne ferdselen knyttet til hytte- og friluftsområder bidrar til å forringe reinens 

beitearealer i Balvatn reinbeitedistrikt. Reindriftsforvaltningen har tidligere vært i dialog 



med Fauske kommune og Sulitjelma Nærmiljøutvalg vedrørende planleggingen av skiløyper i 

Sulitjelma. Det er et sterkt ønske fra Reindriftsforvaltningens side at all organisert aktivitet 

blir forsøkt styrt bort fra Balvatn reinbeitedistrikts mest sentrale beiteområder, herunder 

brunst- og kalvingsland. Dette vil bl.a. innebære at skiløyper, hundekjøringstraseer mv. må 

planlegges i samarbeid med reindriften. Tiltakshaver Statskog og kommunen har også et 

ansvar å bidra med god informasjon til brukerne av Jakobsbakken som kan forebygge 

forstyrrelser på reinen i området. 

 

En tilrettelegging av organisert aktivitet i forbindelse med Jakobsbakken kan ikke skje uten 

samtykke fra reindriften, dette jfr. reindriftslovens § 65 Ferdsel i område hvor rein beiter: 

 

“”De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet 

slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal 

vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting. 

 

Områdestyret kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i 

området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, 

idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for 

reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier 

og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres.”” 

 

Reindriftsforvaltningen vil gjerne påpeke dette, da det kan innebære begrensninger i den 

fremtidige bruken av områdene i tilknytning til Jakobsbakken.  

 

Utover dette har vi ingen merknader til reguleringsplan m/bestemmelser.”    

  

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune har i utgangspunktet ikke krevd 

konsekvensutredning tilknyttet planarbeidet. I forbindelse med varsling om oppstart av 

reguleringsplanen har Reindriftsforvaltningen ingen merknader til selve planområdet, men tar 

forbehold om konsekvenser for nærliggende vår- og høstbeiter for reinen. 

 

Rådmannen viser til at planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting, 

kun gjenoppbygging på noen få tufter etter tidligere bebyggelse. 

 

Når det gjelder generell ferdsel utenfor planområdet og eventuelle begrensninger i den 

fremtidige bruken av områdene i tilknytning til Jakobsbakken er det svært viktig med 

god/tilgjengelig informasjon. 

 

I planforslaget er det nå innarbeidet to offentlige parkeringsplasser (P1 og P2) som bl.a. er 

planlagt tilrettelagt som innfallsport til Junkerdal nasjonalpark. 

Mellom disse ligger et område for Allmennyttig formål, A-Info. Her kan det oppføres bl.a. 

informasjonstavle for brukere av friluftsområdene omkring Jakobsbakken. 

En del av informasjonen her vil naturlig kunne ha fokus på de problemstillinger som 

fremsettes vedr. reindrifta i området. 

Her vil selvfølgelig reinbeitedistriktet selv ha ansvar/mulighet for god informasjon. 

 

 

Uttalelse fra Kommuneoverlegen. 

“Kommuneoverlegen har ingen merknader eller innsigelser til planforslaget.” 

 



Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra SKS Produksjon AS. 

“SKS Produksjon AS har ingen merknader eller innsigelser til ovenfor nevnte forslag til 

reguleringsplan.” 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Uttalelse fra Norsk Bergverksmuseum. 

“Vi mener arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken ikke bør videreføres på grunnlag 

av de premisser som ligger til grunn for forslaget. Arbeidet med reguleringsplanen bør stilles 

i bero inntil det foreligger en kulturminneplan for bevaringsområdet Jakobsbakken fra 

Fauske kommune. Dette fordi foreliggende planforslag ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til 

at området i tidligere kommuneplan er foreslått regulert til kulturelt bevaringsområde. 

 

Norsk Bergverksmuseum er på vegne av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) i ferd med 

å kartlegge kulturminner ved norske bergverk. Endelig rapport fra dette arbeidet skal 

foreligge i 2012. I en foreløpig rapport som sluttføres ved årsskiftet konkluderer vi med at 

Jakobsbakken representerer et unikt bygningsmiljø av regional og nasjonal interesse, og vi 

foreslår at området gis et vern i samsvar med verneklasse 2, dvs. at det markeres som 

hensynssone, i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-8, eventuelt § 12-5, med sikte på å 

bevare eksisterende kulturmiljø på Jakobsbakken. Det var også intensjonen i 

kommunedelplan fra 20.06.2002, da område H9 ble båndlagt for fire år i påvente av 

reguleringsplan (bevaringsverdig bebyggelse). Både kommune og fylkeskommune har forsømt 

seg ved ikke å benytte båndleggingsperioden til å utarbeide en bevarings- eller 

kulturminneplan for området. 

 

Nå har Statskog ved A/S Salten Kartdata (SKD) fremmet forslag til reguleringsplan for 

Jakobsbakken. Ifølge planen har den som mål at det bygnings- og anleggsmessige miljøet på 

Jakobsbakken skal “ivaretas i størst mulig grad”, basert på slik det var i årene fram til 1968, 

da gruvedriften ble nedlagt. Det er vanskelig å se at man kan oppnå en slik ivaretakelse, da 

planforslagets konkrete bestemmelser tar sikte på utbygging av fritidsboliger på enhver tuft 

og grunnmur som står igjen, uansett om det var bolighus på tuften eller om det sto bygning på 

muren i tiden fram til 1968. Planforslaget har en upresis bruk av begrepet “”tilbakeføring”” 

og en inkonsekvent bruk av retningslinjen status for bygningsmassen pr. 1968. Av 

planbestemmelsene mener vi likevel at det for 2.3.27 (Stallen), 2.4.1 (Stallbrakka) og 2.4.2 

(Titanic) kan tillates oppføring av bygning, under forutsetning av at utformingen ikke bryter 

med bygningens opprinnelige stil og eksisterende bygningsmiljøs opplevelseskvalitet. 

Oppføring av garasjebygg innenfor utbyggingsområdet i det omfang planforslaget foreslår, 

bør heller ikke tillates. I stedet bør eksisterende garasjebygg rehabiliteres for opprinnelig 

bruk, og areal for biloppstillingsplasser i hovedsak opparbeides utenfor utbyggingsområdet. 

 

Vi kan ikke se at reguleringsplanforslaget bidrar til å ivareta det verneverdige 

bygningsmiljøet på Jakobsbakken på noen god måte og ber om at planarbeidet videreføres på 

grunnlag av den opprinnelige intensjonen om å regulere området med særlig hensyn til 

“”bevaring”” av kulturmiljøet.”  

     



Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling under uttalelse fra 

Nordland fylkeskommune ovenfor. 

Området Jakobsbakken var i kommunedelplan for Daja/Jakobsbakken (vedtatt 20.06.02) 

avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse, men båndlagt etter kulturminneloven i påvente 

av reguleringsplan. 

Oppstart av foreliggende reguleringsplan ble varslet i 2006. Fokus i dette planarbeidet er at 

området foreslås regulert til kulturelt bevaringsområde. 

Rådmannen anser at foreliggende reguleringsplanforslag er i tråd med intensjonen i 

kommunedelplanen. 

 

Kulturminnefaglig har Nordland fylkeskommune har vært med i prosessen med utarbeidelse 

av plankart og bestemmelser.     

Områdene for bebyggelse og anlegg, med unntak av områdene for garasjer/parkering, er i 

henhold til plan- og bygningsloven § 12-6 markert som hensynssoner – bevaring kulturmiljø. 

Det er altså i tråd med det som forslås i uttalelse ovenfor. 

 

Reguleringsbestemmelsene legger til rette for gjenoppføring av følgende bygg som ikke står i 

dag (bare grunnmur): FrB-30-Stallbrakka, FrB/HB-31-Titanic, FrB-32-Edinhuset, FrB-33 og 

FrB-34-Stigerbrakka-uthus. Altså 5 bygninger. 

Forutsetningen for å gjøre dette er i følge bestemmelsene at opprinnelige tegninger eller annen 

dokumentasjon som viser opprinnelig utseende skal legges til grunn. Der dokumentasjon på 

opprinnelig/tidligere utforming mangler, skal det tas utgangspunkt i tradisjonell 

bygningsutforming, materialbruk, overflatebehandling og fargesetting på stedet. 

 

Reviderte bestemmelser gir åpning for oppføring av 3-4 nye garasjer i sammenheng med 

eksisterende garasjerekke og helt tilpasset eksisterende bygninger. Eksisterende garasjebygg 

kan rehabiliteres i sin nåværende form og størrelse, jfr. reviderte bestemmelser. 

Rådmannen anser dette som svært begrenset utbygging av nye garasjer.  

 

 

Uttalelse fra Nordlandsmuseet. 

 “Nordlandsmuseet mener at det fremlagte forslag til reguleringsplan ikke gir god 

nok begrunnelse for å legge utbyggingspress på et av våre viktigste kulturmiljøer fra 

nordnorsk bergverkshistorie. Statskog og kommunen bør i denne sammenheng 

avstå fra å fremme forslag til reguleringsplan med sikte på utbygging i et område 

som er foreslått regulert til kulturelt bevaringsområde, og hvis status ikke er 

vesentlig endret siden oppstart av planarbeidet. Vi bør ha råd til å ta vare på 

gruvebyen Jakobsbakken som et unikt kulturmiljø i skandinavisk målestokk. 

 

 Sulitjelma tettsted og fjellområdene rundt har i dag anslagsvis 1000 fritidsbygg. 

Etter reguleringen av Daja med etablering av fjellandsbyen har Sulitjelma fått om 

lag 200 nye fritidsenheter, og fortsatt finnes det flere titalls ledige festetomter. Det er 

derfor ikke behov for etablering av nye fritidsboliger i Sulitjelma-området.   

 

Begrep i reguleringsplanen 

Planen benytter begrepet “”tilbakeføring””, men uten å foreta en analyse av hvilken periode 

eller bygningsstil det skal tilbakeføres til. En nødvendig presisering kunne være at 

restaurering og nyoppføringer skal bygges i samme arkitektoniske stil bolighuset ble bygd i, 

og bidra til å bevare opplevelsen av gruvestedet slik det framsto per 1968. Reguleringsplanen 

forutsetter gjenoppbygging av tidligere oppførte bygninger som er revet eller brent. Begrepet 



gjenoppbygging brukes imidlertid for generelt og upresist i forhold til formålet om å bevare 

bygningsmiljøet på Jakobsbakken. Det er forslag om å gjenoppbygge tre bolighus, 

Stallbrakka og Edinhuset, som ble revet av gruveselskapet, samt Titanic, som brant ned til 

grunnen og ikke er gjenreist. Disse husene avspeiler ikke status for bygningsmassen slik den 

var fram mot 1968. “”Gjenoppbygging vil tilføre bygningsmiljøet fra 1968 noe nytt og 

således ikke bidra til å bevare det””. 

 

Målet om bevaring av bygningsmiljøet på Jakobsbakken fra 1968 er formulert på en slik måte 

at det oppstår uklarhet om tiltakshavers intensjon. Den eksisterende bebyggelsen skal 

vedlikeholdes, sitat: “”i størst mulig grad””, og man håper at bygningsmassen kan bevares 

som et “”gjenskinn”” av det gruvesamfunn som en gang var. Forslaget til reguleringsplan 

tar etter vårt syn ikke tilstrekkelig hensyn til Jakobsbakken som et kultur- og 

bygningshistorisk bevaringsverdig kulturmiljø. 

 

Nordlandsmuseet vil anføre at arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken ikke bør 

videreføres på grunnlag av de premisser som ligger i forslag til reguleringsplan. 

Nordlandsmuseet mener at det videre arbeidet med reguleringsplan for Jakobsbakken 

stilles i bero inntil det foreligger en kulturminneplan for Sulitjelma fra Fauske kommune. 

 

Nordlandsmuseets vurdering av den tidligere gruvebyen Jokobsbakken 

Gruvebyen Jakobsbakken står i en særstilling, ikke bare i den lokale bergverkshistorien, men 

også internasjonalt. Stedet utgjør i stor grad et komplett bygningshistorisk miljø, med ulike 

typer bygninger godt bevart og forskånet fra ødeleggende inngrep. Stedet har bevart den 

karakter det hadde da gruva var i drift, med skole, lærerbolig, “”festivitet””, butikk, 

gruvebad, stigerbolig, sykestue, stall ol. Bygningene står med uforandret eksteriør og gir et 

godt bilde av stedet slik det var. 

 

Bebyggelsen er unik og representerer høy grad av autentisitet. Bygningsmiljøet er 

representativt for den type “”company town””-utbygging gruveselskapet i Sulitjelma sto for 

fra 1890-tallet. Heishjul og gruvetipp viser gruvas plassering, og sammen med 

boligbebyggelsen utgjør dette et særegent miljø. Tilsvarende godt bevarte bygningsmiljø fra 

andre gruvesteder finnes ikke i Skandinavia. Jakobsbakken er derfor et kulturminne av 

regional og nasjonal interesse. 

 

 Samspillet mellom landskap (høyfjellet), naturressurser (malmen) og det menneskeskapte 

miljøet (bygningsmiljøet) gjør Jakobsbakken til et særegent kulturmiljø. Både flytting av hus 

fra andre steder i Nord-Norge, og arkitekt Erling Willi Nielsens utviklingsplan for 

Jakobsbakken gir til sammen et bygningsmiljø av høy arkitektonisk kvalitet. Flere 

publikasjoner vitner om den arkitektoniske verdi stedet representerer: Jakobsbakken er omtalt 

i boka “”Århundrets boligprosjekter i Norge””, et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, 

Norske Arkitekters Landsforbund og Norsk Arkitekturmuseum. Stedet er omtalt i “”Sosial 

boligbygging i Norge 1740-1900, fra arbeiderbolig til husbankhus”” av Tore Brantenberg. 

“”Rapport fra enn registrering i Sulitjelma”” av Birger Dahl ved Norsk Arkitekturmuseum. 

Arkitekt Erling Willi Nielsens kunstneriske karriere og hans bidrag til arkitekturen på 

Jakobsbakken er belyst på Nettstedet Arc! (www.arkitekturhistorie.no). Jakobsbakken er også 

tatt med i en internettpublisering fra Universitetet i Tromsø fra 2007: “”Arkitekturguiden for 

Nord-Norge og Svalbard””. 

 

Eneste bevarte høgfjellsgruve 

http://www.arkitekturhistorie.no/


Kulturmiljøet på Jakobsbakken er et av Sulitjelma-samfunnets fremste identitetsmarkører. 

Dette er det eneste av de seks små gruvesamfunnene som omkranset industrisenteret, som er 

bevart. Kulturmiljøets særlige kvaliteter gjør at det blir viktig for menneskers tilhørighet og 

identitet. Bygningsmiljøet understreker stedets egenart og bidrar til opplevelseskvaliteter. 

Høgfjellsgruva Jakobsbakken står i en særstilling i Sulitjelma gruvemuseum/Nordlandsmuseet 

formidling av bergverkshistorien i Sulitjelma. Museet tilbyr guidet besøk av høgfjellsgruva og 

mottar busslaster med folk fra hele landet, samt at dette er et tilbud til gjester ved hotell og 

turistanlegg i området. Stedet gir en unik mulighet til å formidle samspillet mellom natur og 

det menneskeskapte miljøet i gruvesamfunnet Sulitjelma, ikke minst hjulpet av et godt 

dokumentasjonsmateriale om gruvedrift og samfunnsliv på Jakobsbakken. 

 

Mange kilder til dokumentasjon 

Jakobsbakken er svært godt dokumentert gjennom fotomateriale fra starten av og fram til 

gruvedriften stanset i 1968. Både museum og historielag har fotomateriale som gir et svært 

godt grunnlag for å kunne fremlegge eksteriørbestemmelser for alle bygninger. Sulitjelma 

Aktiebolags arkiv er også en god kilde til å studere utviklingen av høgfjellsgruvene. Arkiv 

Nordland, samt Sulitjelma historielag , har begge en stor samling intervjumateriale fra 

gruvearbeidermiljøet på stedet. I 2007 ble det gitt ut to bøker om Jakobsbakken. Den ene 

beskriver samfunnet, bygninger og andre funksjoner, den andre beskriver det sosiale miljøet 

og idrettslivet ved høgfjellsgruva. Dokumentasjonsnivået og bygningsmiljøets fysiske tilstand 

bidrar utvilsomt til å øke kulturmiljøet Jakobsbakken som kilde til kunnskap. Årlig arrangeres 

“”Bakkenfest””, med foredrag, foto og filmfremvisning, som belyser Jakobsbakken som 

bosted, hjemsted og arbeidsplass. 

 

Mangler i reguleringsplanen for Jakobsbakken      
Tre viktige landemerker er utelatt fra planen. “”Heishjulet og gruvetippen”” er utelatt fra 

reguleringsplanen, mens arbeiderbøndenes innmark “”Støkkan””, ligger innenfor. Disse 

viktige landemerkene er ikke omtalt, men bør komme inn i planen med retningslinjer for 

skjøtsel og bevaring. Også “”tennisbanen”” ligger innenfor planområdet, og kan med enkle 

grep settes i stand til tennisbane og lekeområde. 

 

Det er også problematisk at forslaget til reguleringsplan ikke behandler Jakobsbakken i 

sammenheng med de tre andre gruvene i “”Sydgruvefeltet””. En rekke kulturminner i 

området binder sammen gruvene Anna, Jakobsbakken, Helsingborg og Sagmo. 

Transportveiene, som vognbanen fra Anna gruve til Jakobsbakken, linbanetraseén fra 

Jakobsbakken til Sagmo, Gammelveien fra Jakobsbakken via Helsingborg dagbrudd og ned 

til Langvatn og Sulitjelma. Langs denne transportveien finnes en rekke kulturminner knyttet 

til gruvedriften. Her kan nevnes “”Lappgrava””, torvmyrene, Helsingborg dagbrudd, 

steinmuren etter “”Trea”” og veien til Sagmo. Idrettslaget Malm arrangerer årlig turmarsjen 

“”Malmdilten””, langs den gamle hestekjerreveien fra Jakobsbakken via “”Trea”” og ned 

til kirkegården ved Langvatn. Stier og løypetraseer blir holdt i hevd på dugnad. Hensynet til 

opplevelsen av et samlet kulturmiljø bør reflekteres i forslaget til reguleringsplan. 

 

Forslaget til reguleringsplan for Jakobsbakken tar i liten grad hensyn til stedets kulturverdier 

og representativitet både nasjonalt og internasjonalt. Forslaget preges av Statskogs 

intensjoner om utvidet fritidsbebyggelse. Et eksempel er ønsket om å tillate gjenoppbygging 

av gamle utedorekker og uthus til fritidsboliger. Vi antar at dette vil stride mot dagens 

byggeforskrifter. I tillegg er disse fjernet i takt med at boligene på Jakobsbakken fikk innlagt 

vann, allerede under første verdenskrig. Dermed kunne utedorekkene fjernes i forbindelse 



med at det ble installert wc i husene. Det gjaldt ikke minst i nybygg tegnet av arkitekt Erling 

Nielsen. Kun to bygg sto til slutt uten wc, Sykestua (Beiarbrakka) og Festiviteten. 

 

Tiltakshaver har ingen tilfredsstillende analyse av hvordan man skal løse trafikk- og 

parkeringsproblemene ved å opprette et tjuetalls nye fritidsboliger innenfor 

utbyggingsområdet Jakobsbakken. Området ved Jakobsbakken er et av de mest besøkte 

områdene for dagsturer i vinterhalvåret, i tillegg planlegges det et startpunkt for turer inn i 

nasjonalparken. Behovet for parkering er stort, både for boligeiere på Jakobsbakken og for 

allmennheten. Tiltakshaver er grunneier og bør kunne presentere akseptable løsninger for 

fremtiden. 

 

Nordlandsmuseets forslag til endringer i reguleringsplanen: 

 

Jakobsbakken er i dag et autentisk bygningsmiljø. Statskogs forslag om gjenoppbygging av 

kopier vil bidra til å ødelegge dette unike kulturmiljøet. Resultatet kan bli et kaos i forhold til 

stedets historie og utvikling. 

 

§ 1 Generelt. Området reguleres til formål bevaring. Pkt. A og B utgår. Den tidligere 

gruvebyen Jakobsbakken, med infrastruktur og bomiljø slik det fremstår i år 2010, bevares 

som kulturmiljø. 

 

§ 2 Bebyggelse. Det tillates ikke nybygging eller gjenoppbygging av bygninger og anlegg 

knyttet til fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Formuleringen “”… i største mulig 

grad”” utgår. Det utarbeides detaljert plan for bevaring og vedlikehold av bygningenes 

eksteriør. Den må også innebære pålegg om tilbakeføring av bygningsmessig eksteriør. 

 

2.2 Fellesbestemmelser. Første og siste punkt beholdes, mellomliggende punkter 

utgår. Oppføring av fritidsboliger på eksisterende grunnmurer tillates ikke, heller ikke 

mindre tilbygg. Det tillates ikke oppsetting av markterrasser, badestamper o.a. faste 

installasjoner i tilknytning til boligene. Navneskilt på boligene samordnes med hensyn 

til utforming og skal forholde seg til husnavn som har eksistert. Forslag til navn kan 

utarbeides i samråd med Sulitjelma historielag og Sulitjelma gruvemuseum. 

 

2.3 Eksisterende bygninger. De fleste eksisterende bygninger som i dag ikke er 

innredet som fritidsboliger, har en utforming som gjør dem uegnet til formålet uten 

store eksteriørmessige endringer. Verkets stall er det eneste bygget som er mulig å 

ombygge til fritidsbolig. 

 

Pkt. 2.3.2 “”Vaskarhuset”” er flott restaurert, men husfarge bør endres til rød. 

Eksteriøret mot “”Vaffelkaktjønna””kan med enkle grep settes i stand, slik at huset 

får tilbake sin opprinnelige fasade. 

 

Pkt. 2.3.8.2 (Beiarbrakka – utedo) formuleringen “”brukes som selvstendig 

fritidsbolig”” utgår. Bygningen kan restaureres og benyttes som uthus. 

 

Pkt. 2.3.21 omtales som “”hytter””. Det har aldri vært oppført hytter på 

Jakobsbakken! Figur 78 er en ulovlig oppført badstue, og figur 79 omtales i planen 

som hytte. Dette er en garasje. 

 

Pkt. 2.3.22 Nybyggan – a. Panoramavindu fjernes. 



 

Pkt. 2.3.27 Stallen. Dette er den eneste bygningen som Nordlandsmuseet mener kan 

egne seg som fritidsbolig. Fordi bygningen er så stor og i så dårlig forfatning, kan 

dette være eneste mulighet for fremtidig bevaring. Første etasje var tidligere fjøs og 

hadde da vinduer. Vinduer i øvre del gjør det mulig å rehabilitere bygningen til 

fremtidig bruk. Bygningen kan også egne seg til utleie for oppbevaring av båter og 

snøscootere mv. 

 

2.4 Tufter etter tidligere bygninger. Punktene 2.4.1 (Stallbrakka) og 2.4.2 (Titanic) 

utgår. Det tillates ikke oppføring av nyoppførte fritidshus på disse grunnmurene. 

Punktene 2.4.3 til 2.4.5 utgår. Edinhuset var i sin tid for trangt som arbeiderbolig og 

ble solgt av verket for riving. Huset ble gjenreist som hytte på Vassryggen utenfor 

Fauske. “”Hus 33”” var en kombinert fjøs og utedo som ble revet før 1950. 

Stallbrakka, som Statskog i reguleringsplanen foreslår gjenoppbygd, hadde en 

beliggenhet som gjorde det utsatt for snøras, og inngangspartiet i huset hadde en 

problematisk adkomst vinterstid. Derfor ble huset revet. 

 

2.5 Garasjer. Punkt om garasjer utgår. Det tillates ikke nyoppføring av garasjebygg 

innenfor utbyggingsområdet. Dette vil representere et dramatisk inngrep i 

kulturmiljøet og nødvendiggjør en konsekvensutredning. 

Eksisterende garasjebygg rehabiliteres og bevares, men tillates ikke omgjort til 

innredede hytter. Bygninger som er uegnet for bruk til fritidsbolig, og som per 2010 

ikke er innredet for slik bruk, bør vurderes for annen fremtidig utnyttelse. Etterspørsel 

etter vinterlagring av båter, og sommerlagring av snøscootere, er en mulighet som 

kan gi inntekt til vedlikehold. 

 

2.6 Allmennyttig formål. Pkt. om servicebygg utgår. Det tillates ikke oppsetting av 

servicebygg som bryter med eksisterende bygningsstruktur. Vi anbefaler at 

eksisterende bygninger, som “”Gruvebadet””/Saltdalsbrakka, søkes overtatt til 

formål servicebygg og informasjonssenter. Bygget er svært godt egnet til formålet. 

Huset kan også romme en utstilling og informasjonsdel om gruvebyen Jakobsbakken. 

 

2.7 Felles lekeområde. Felles lekeområde utvides. Grunneier pålegges å bevare 

“”Støkkan”” og “”Tennisbanen”” mot gjengroing. Området “”Støkkan””, som 

ligger øst for husrekkene, er i dag truet av gjengroing med skog. Dersom det snarest 

settes i gang med slått av “”Støkkan””, vil dette være et enkelt og lite 

kostnadskrevende skjøtselstiltak. Å slå området en gang i året, vil trolig være 

tilstrekkelig til å holde det i hevd. “”Tennisbanen”” på Jakobsbakken var opprinnelig 

en grusbane, og oppgrusing vil antakelig holde plassen i hevd i mange år fremover. 

Grunneier bør også pålegges vedlikeholdsansvar av heishjulet, som et viktig symbol 

for gruvedriften på Jakobsbakken.   

 

3.2 Parkeringsplasser. Området mellom eksisterende  garasjer kan vurderes for 

forsiktig utfylling og brøytes for vinterparkering. Det samme gjelder avmerket område 

for tomt til “”Titanic”” som også egner seg for vinterparkering. På grunn av 

snøforhold vil ikke områder sørvest for innfartsvei til Jakobsbakken egne seg for 

parkering. Eksisterende parkeringsplass ved fylkesvei 543 lenger øst, bør vurderes 

utvidet og tilrettelegges bedre for parkering. 

 

Planprosess og medvirkning 



 

Nordlandsmuseet er tilknyttet Bergverksnettverket, et nasjonalt nettverk for museer med 

ansvar for bergverk og kulturminner knyttet til bergverkshistorie, drevet av Norsk 

Bergverksmuseum. Norsk Bergverksmuseum er på oppdrag av Nærings- og 

Handelsdepartementet i ferd med å kartlegge kulturminner ved norske bergverk og har i en 

foreløpig vurdering foreslått at Jakobsbakken gis et vern i samsvar med verneklasse 2. 

Nordlandsmuseet ber på denne bakgrunn om å få partsinnsyn i den videre planprosessen. 

Nordlandsmuseet beklager at vi ikke ble tatt med på råd i forbindelse med oppstart for 

arbeidet med reguleringsplanen. Nordlandsmuseet har driftsansvaret for besøksgruve og 

gruvemuseum i Sulitjelma, og er ansvarlig for formidlingen av gruvehistorien i Sulitjelma.”  

     

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling av uttalelse fra 

Nordland fylkeskommune og Norsk Bergverksmuseum ovenfor. 

Planforslaget legger til rette for en svært begrenset grad av fortetting. Det tillates kun 

gjenoppbygging på 5 tufter etter tidligere bebyggelse. Dette skal skje etter en grunding 

vurdering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Det sikrer dermed at 

bebyggelsesstrukturen på stedet kan gjenskapes/bevares. 

For øvrig åpnes det for små tilpasninger i form av mindre tilbygg. Dette skal skje etter en 

grunding vurdering der også Nordland fylkeskommune skal høres. Dette vil gi planen en viss 

(men svært begrenset) grad av fleksibilitet.  

 

Nordlandsmuseet fremhever forslag til flere endringer i reguleringsplanen. Noe av dette er 

etterkommet og fremkommer i vedlagt revidert planforslag. 

Nordlandsmuseet foreslår bl.a. følgende endring i bestemmelsenes § 1: Den tidligere 

gruvebyen Jakobsbakken, med infrastruktur og bomiljø slik det fremstår i år 2010, bevares 

som kulturmiljø. 

Samtidig foreslås bl.a. følgende i § 2: Det utarbeides detaljert plan for bevaring og 

vedlikehold av bygningenes eksteriør. Den må også innebære pålegg om tilbakeføring av 

bygningsmessig eksteriør. 

Og videre foreslås følgende i Pkt. 2.3.2.: “Vaskarhuset” er flott restaurert, men husfarge bør 

endres til rød. Eksteriøret mot “Vaffelkaktjønna” kan med enkle grep settes i stand, slik at 

huset får tilbake sin opprinnelige fasade. 

 

Rådmannen ser egentlig ikke den store forskjell/motsetning i den ordlyd som fremkommer i 

foreliggende planforslags pkt. 2.1 og som lyder slik: Formålet med planen er at det bygnings- 

og anleggsmessige miljøet på Jakobsbakken i størst mulig grad ivaretas. Området foreslås 

regulert til kulturelt bevaringsområde basert på slik det var i årene frem til 1968, da 

gruvedriften på Jakobsbakken ble nedlagt. 

 

Med bakgrunn i tilhørende reviderte bestemmelser anbefaler rådmannen at foreliggende 

planforslag opprettholdes. 

 

Beboere i området har utrykt tilfredshet med planforslaget. I denne sammenheng er det svært 

viktig at de som skal bo i husene får eierforhold/tilhørighet til reguleringsplanen og føler at 

kulturminneformålet skal ivaretas. Planprosessen har tatt svært lang tid og det forventes at det 

fremkommer en reguleringsplan som er forutsigbar for fremtiden.    

 

I motsatt fall vil kommunen ha lite styring med utviklingen på Jakobsbakken. I et 

kulturminnefaglig perspektiv vil det være fare for at folk kan ta seg til rette og uheldige 

bygningsmessige ting fortsatt vil skje.  



Reguleringsplanen vil bli et etterlengtet godt styringsverktøy når administrasjon og politikere 

skal ta stilling til fremtidige tiltak i dette området. 

 

Nordlandsmuseet fokuserer på at forslaget til reguleringsplan ikke behandler Jakobsbakken i 

sammenheng med de tre andre gruvene i “Sydgruvefeltet”. En rekke kulturminner i området 

binder sammen gruvene Anna, Jakobsbakken, Helsingborg og Sagmo. 

Her viser rådmannen til at foreliggende reguleringsplan er en detaljplan som viser hva 

arealene innenfor formålsgrensene kan brukes til. Historiske forhold/sammenhenger med 

andre gruver/gruvesamfunn kan derfor vanskelig være tema i reguleringsplanen. 

 

I kommunedelplaner for Sulitjelma (vedtatt 03.02.11) fremkommer følgende retningslinje 

som bl.a. lyder: Eget prosjekt med utforming av database, vern i Sulitjelma, videreføres. 

Registreringer og dokumentasjon samles sammen og knyttes til nummer påført temakart. 

Temakart og database bør ajourføres og ligge som et viktig og tilgjengelig materiale ved 

søknader, meldinger for private og for saksbehandling etc… 

I en slik generell Kulturminneplan (ikke reguleringsplan) for hele Sulitjelma vil det være 

naturlig at påpekte historiske forhold synliggjøres. 

 

Reguleringsbestemmelsene åpner bl.a. for at uthus ved FrB-8b-Beiarbrakka kan settes i stand 

og brukes som selvstendig fritidsboligenhet eller et uthus eller anneks tilknyttet Beiarbrakka. 

Bygget står fortsatt og uansett hva som blir endelig bruk av bygningen gir bestemmelsene 

føring for at bygningens form og utseende skal opprettholdes. Dette skal også skje etter en 

grunding vurdering der også Nordland fylkeskommune skal høres.  

Er det noen som tar utfordringen og vil prøve å gjennomføre et prosjekt som fritidsbolig 

anbefaler rådmannen at dette må være en mulighet. Planforslaget anbefales opprettholdt på 

dette punkt. 

 

I uttalelse fremsettes det anmodning om at grunneier pålegges å bevare “Støkkan” og 

“Tennisbanen” mot gjengroing. Likeledes at grunneier pålegges vedlikeholdsansvar av 

heishjulet som et symbol for gruvedriften på Jakobsbakken. 

Bindende reguleringsplan gjelder regulering av de fysiske ressurser (arealene) og tilhørende 

bestemmelser skal være juridisk bindende. Således er det mange forhold det ikke kan gis 

bestemmelser for. Det kan som bred hovedregel ikke gis bestemmelser om direkte aktivitet og 

virksomhet som sådan, eller hvem som skal gjennomføre de planlagte tiltak eller benytte 

bygninger, anlegg og grunn. Bestemmelser med pålegg om skjøtselsplikt kan ikke gis i 

reguleringsplan. 

Slike forhold må fremkomme i egne avtaler uavhengig eller som en konsekvens av vedtatt 

reguleringsplan. 

 

    

Uttalelse fra beboerne i hus nr. 14 på Jakobsbakken v/Eivind Sommerseth. 

“Fornøyd med planen 

Først vil vi uttrykke at vi er fornøyd med det forslag til reguleringsplan for Jakobsbakken som 

nå er lagt ut til høring. De ulike bestemmelsene balanserer godt hensynet mellom det å bevare 

Jakobsbakken som en historisk dokumentasjon på et særpreget gruvesamfunn, samtidig som 

eierne må ha visse muligheter for å utvikle sine eiendommer i takt med aktuell bruk. Vi er 

også enig i planens forslag om en viss utbygging på gamle tufter. 

 

Dilemma i bruk av skjønn 



I denne sammenheng er det også et dilemma at husene på Jakobsbakken i perioden med 

gruvedrift endret seg mange ganger. Et øyeblikksbilde fra 1968 er bare et av mange bilder. 

Mange av husene på Jakobsbakken trenger fortsatt omfattende vedlikehold. Dette vil utfordre 

planforslagets vedtekter og grensene for det som tillates gjort med husene. Det er for så vidt 

ikke overraskende at gamle hus trenger omfattende vedlikehold, og at nye materialer 

utfordrer den gamle byggeskikken. 

 

Vi har som eksempel bildedokumentasjon på at vårt hus er påbygd, ombygd, skiftet 

bordkledning, skiftet vinduer og vindusinnramming og endret farge. Vi har i vårt tilfelle lagt 

vekt på å videreføre huset slik det var da vi overtok det omkring 1990. Et hus som da var i 

meget dårlig forfatning. Basert på dette utgangspunktet har vi skiftet tak (skifer er byttet mot 

skifer), skiftet vinduer og råtne bord i kledningen og tro samt malt. 

 

Sommeren 2010 ble det gamle og råtne bislaget på nordsiden erstattet med et nytt. Det nye 

bislaget følger samme bygningsform og materialbruk som det gamle, men er forlenget. 

Innvendig har dette medført en langt bedre bruksverdi. Gjennom sommeren har vi fått en 

rekke positive kommentarer på det nye tilbygget. Vi tror derfor at vårt prosjekt kan være et 

eksempel på hvordan justering av byggene kan skje. 

 

Parkering og trafikkløsning 

Vi er enig i planens forslag om å forbedre parkerings- og trafikkforholdene på Jakobsbakken. 

Vi vil imidlertid hevde at det er sterkt ønskelig at det på sommerføre tillates trafikk fram til 

Festiviteten og at beboerne kan parkere ved husene. 

 

Navn på hus 

I plandokumentet kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Vi har søkt å finne ut hva som er et 

riktig navn, bla ved å snakke med personer som bodde i huset på Jakobsbakken på 50 og 60 

tallet. Dette navnet bygger på en “”tynn”” fortelling som få av de som bodde der kjenner. 

Navn som ble brukt var enten Norum- eller Lundebrakka etter de som bodde der. Vi som eiere 

av huset er derfor enig om at huset bør ha et navn i samsvar med dette. På vegne av eierne av 

hus nr. 14 vil vi derfor mene at riktig navn er Norumbrakka. Dette fordi Norum familien har 

bodd lengst i huset (1917 – 1961).” 

 

Vurdering/anbefaling: Sommerstid vil beboerne fortsatt kunne parkere ved sine hus. Når det 

gjelder vinterparkering anbefaler rådmannen følgende endring av reguleringsbestemmelsenes 

§ 2.7 – Felles lekeområde, ballplass, FL1-Tennisbanen: Område FL1 er til felles bruk som 

lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken. Området kan fortsatt benyttes til 

vinterparkering. 

 

I plandokumentene kalles hus nr. 14 for Frelsesarmeen. Fra personer oppvokst på 

Jakobsbakken fremkommer Frelsesarmeen som benevnelse på denne bygning. I Fauskeboka 

er også dette navnet brukt. 

For ikke å skape forvirring anbefaler rådmannen at denne benevnelse opprettholdes. 

I henhold til planbestemmelsenes § 2.2 kan det på alle bygninger settes opp et skilt på 

fasaden, med navn på bygningen og eventuelt en kort historikk. Her kan det tas inn noe av det 

som fremkommer i innspill ovenfor vedrørende tidligere eiere av bygningen. 

 

 

Uttalelse fra Øystein Nyhagen vedrørende bygning Kabelvåg på Jakobsbakken. 



I bestemmelsene foreslås det at bygning Kabelvåg skal inneholde opp til 5 boenheter. I 

uttalelse fremkommer det at dette huset siden 1995 har inneholdt 8 boenheter. Det er ikke 

mulig å utvide til flere boenheter. 

 

Vurdering/anbefaling: Tatt til etterretning. Bestemmelsene endret til 8 boenheter.  

 

 

Uttalelse fra Fauske kommunale råd for funksjonshemmede. 

Stiller seg litt annerledes for denne reguleringsplanen som gjelder bevaring av opprinnelige 

tufter. Ser derfor på det som går på uteanlegg. 

Alle stier og veier i området må få en standard for rullestolbrukere. Det må settes av 2 plasser 

for bevegelseshemmede på parkeringsplass som merkes med skilt. Behov for fysisk 

tilrettelegging i boliger blir opp til den enkelte huseier å gjøre ved evt. å søke om dispensasjon 

fra plankart/bestemmelser. 

 

Vurdering/anbefaling: Nytt pkt. under pkt. 2.2 – Fellesbestemmelser – lyder slik: Alle veger 

og parkeringsplasser innenfor planområdet skal ha grusdekke, med unntak av fv. 543, som 

kan asfalteres. 

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.2 – Tilgjengelighet – lyder slik: Uteområder og atkomst til 

bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med 

teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder 

like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs. 

 

I dette ligger at veger der det er mulig settes i en standard som muliggjør bruk av rullestol. 

 

Parkeringsplass P2 viser 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Ettersom det ikke 

tillates fast dekke (asfalt) i reguleringsområdet vanskeliggjør dette konkret avmerking av disse 

som vist i plankartet. 

Med bakgrunn i foreliggende uttalelse anbefaler rådmannen at 2 parkeringsplasser for 

bevegelseshemmede anlegges samlet i nordvestre hjørne av P2 og merkes med skilting.   

 

 

Uttalelse fra Ellen Nilsen vedrørende Nybyggan b på Jakobsbakken. 
Det presiseres at tomt (Nybyggan b) er utskilt som egen enhet, gnr.119 bnr.366. 

Planbeskrivelse må derfor rettes opp vedr. pkt. 4. Statskog SF eier ikke all grunn innenfor 

planområdet. 

I bygning Nybyggan b er det 3 leiligheter (i bestemmelsene 1 boenhet), må rettes opp.  

    

Vurdering/anbefaling: Tatt til etterretning. Bestemmelsene endret til 3 boenheter. 

Planbeskrivelsens pkt. 4 lyder nå slik: Grunnen på Jakobsbakken eies med noen få unntak av 

Statskog SF, som fester bort boligenhetene til private. 

 

 

Uttalelse fra Jakobsbakken Fjellsenter AS v/styreleder Kjell Krűger. 

“Det vises til reguleringsplan utlagt til offentlig gjennomsyn, og offentlig møte på 

Jakobsbakken 1. november 2010. 

 

Reguleringsplanen gir etter vårt syn et nødvendig og godt fundament for fremtidig regulering 

av området. Vi vil med dette melde innspill som vi ønsker skal bli tatt hensyn til i planen. 

 



1. Parkering 

a. I reguleringsplanen er det tegnet inn parkering ved garasjene. Erfaringen 

er at dette området er særlig værutsatt da hele området P1, P2 og P3 som 

ligger i et søkk, vinterstid normalt har store snøskavler, og området kan på 

tross av brøyting blåse igjen med snø i løpet av en natt. Det er heller ikke 

tilrettelagt med strøm for nødstart/motorvarmere i området. Brøyting av 

hovedveien vil også gi problemer for utkjøring fra dette området. Sikkerhet 

for tyveri og hærverk kan også oppfattes som en utfordring. Vi anbefaler 

derfor å ikke benytte områdene P1, P2 og P3 til parkering. Parkering P4 

er derimot meget godt egnet til langtidsparkering både sommer og vinter. 

b. Bebyggelsen på Jakobsbakken strekker seg over en avstand på nærmere 1 

kilometer. Værforholdene kan variere sterkt, både sommer og vinter. I alle 

år har det vært en fordel for beboere på Jakobsbakken å kunne parkere ved 

husene når snøen er borte, og ellers kunne parkere på plassen mellom 

Nr.19 – Lasarettet og Nr.10 – Koopen vinterstid. Praksis har også vært at 

tennisbanen har vært brøytet til vinterparkering. Vi vil anbefale at denne 

praksis kan fortsette, kanskje ved at tennisbanen legges ytterlig og bedre til 

rette for parkering vinterstid, særlig med tanke på at veg/adkomst utbedres. 

Vi anbefaler å vurdere utjevning av hele området fra veien og østover til 

tennisbanen. Sommerstid vil beboerne fortsatt med fordel kunne parkere 

ved sine hus. Det er særlig viktig at denne praksis får fortsette for 

forretningsdriften ved senteret. 

2. Riving av bygg 

a. Reguleringsplanen sier under pkt 2.2 – Fellesbestemmelser, at eksisterende 

bygninger ikke kan rives. Eksempelvis er Stallen så råteskadet at nedriving 

er aktuelt før den gjenoppbygges med samme eksteriør. Av praktiske 

hensyn ber vi derfor om at teksten justeres til “”Eksisterende bygninger 

tillates ikke revet permanent. Dog kan riving og gjenoppbygging ihht §2.3 

tillates””. 

3. FrB/HB-31 Titanic og FrB-27 Stallen 

a. Reguleringsplanen foreslår at Koopen og Lasarettet sees i sammenheng 

med en ny oppbygging av Titanic, og at disse byggene ansees som én 

naturlig enhet. I dagens drift av Fjellsenteret er Lasarettet, Koopen og 

Kapstø å betrakte som én driftsenhet med forsamlingssal, kjøkken og 

overnatting/internat. Driftsmessig vil det være en fordel for Fjellsenteret å 

samle driften rundt dette området. Vi bifaller derfor formuleringen i 

reguleringsplanen, men at den utvides til også å gjelde Stallen. 

4. FrB-18 Kapstø 
a. Reguleringsplanen angir Kapstø som en fritidsbolig med 4 boligenheter. 

Dagens bruk av bygget er internat med 40 sengeplasser. Vi ber om at 

teksten justeres til “”FrB/HB-18. Bygningen opprettholdes som 

fritidsbolig/internat forretningsdrift.””   

5. FrB/HB-10 Koopen 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Koopen brukt til næringsformål som 

herberge og bevertning, leirskole eller lignende. I dagens bruk innebærer 

dette også bolig for betjeningen ved senteret. Vi ber derfor også om at 

teksten justeres til “”…brukt til næringsformål som herberge og 

bevertning, leirskole, betjeningsbolig eller lignende.”” 

6. FrB-7 Saltdalsbrakka – tidligere gruvebadet 



a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Badet som brukt til fritidsbolig. Bygget 

benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også om at 

teksten justeres til “”…FrB/HB-7 opprettholdes brukt til næringsdrift, 

eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 3 boligenheter.”” 

7. FrB-8a Beiarbrakka 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Beiarbrakka som brukt til fritidsbolig. 

Bygget benyttes i dag til Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også 

om at teksten justeres til “”…FrB/HB-8a opprettholdes brukt til 

næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 3 

boligenheter.”” 

8. FrB-9 Villaen – Overstigeren 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Villaen (Overstigeren) som brukt til 

fritidsbolig. Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber 

derfor også om at teksten justeres til “”… FrB/HB-9 opprettholdes brukt 

til næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 2 

boligenheter.”” 

9. FrB-16 Hjemmet 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Hjemmet som brukt til fritidsbolig. 

Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også 

om at teksten justeres til “”… FrB/HB-16 opprettholdes brukt til 

næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 4 

boligenheter.”” 

10. FrB-27 Stallen 

a. Reguleringsplanens pkt 2.3 angir Stallen som mulig brukt til fritidsbolig. 

Bygget benyttes i dag av Fjellsenterets forretningsdrift. Vi ber derfor også 

om at teksten justeres til “”… FrB/HB-27 opprettholdes brukt til 

næringsdrift, eventuelt ominnredet til fritidsbolig med inntil 2 

boligenheter.”” 

  
Vurdering/anbefaling: Når det gjelder riving av eksisterende bygninger og vurdering av 

parkeringsplassene P1, P2 og P3 viser rådmannen til vurdering/anbefaling vedrørende 

innsigelse/uttalelse fra Nordland fylkeskommune foran. 

 

Sommerstid vil beboerne fortsatt kunne parkere ved sine hus. Når det gjelder vinterparkering 

anbefaler rådmannen følgende endring av reguleringsbestemmelsenes § 2.7 – Felles 

lekeområde, ballplass, FL1-Tennisbanen: Område FL1 er til felles bruk som 

lekeplass/ballplass for fritidsboligene på Jakobsbakken. Området kan fortsatt benyttes til 

vinterparkering. 

 

I foreliggende reviderte bestemmelser foreslås muligheten for at følgende hus kan anses som 

én enhet dersom bygningene brukes som herberge og bevertning, leirskole, betjeningsbolig 

eller lignende: Hus nr. 7 (Saltdalsbrakka),  9 (Villaen), 10 (Koopen), 16 (Hjemmet), 18 

(Kapstø), 19 (Lasarettet), 27 (Stallen) og 31 (Titanic). 

I denne sammenheng er også øvrige merknader i hovedsak etterkommet og fremgår av 

anbefalte reviderte reguleringsbestemmelser.   

 

 

Uttalelse fra Fortidsminneforeningen, Nordland avd. v/Arnstein Brekke. 



“Sulitjelma har en spesiell status i nordnorsk og norsk industrihistorie, og Jakobsbakken har 

med sin plassering i høyfjellet og sin høye grad av bevarte bygninger i et helhetlig miljø en 

enestående verdi. 

 

Sikring av dette unike miljøet kan danne grunnlag for formidling av kulturhistorie og 

opplevelsesbasert reiseliv. En kvalifisert kulturminnefaglig ivaretakelse av bygninger og 

anlegg kan gi grunnlag for tilførsel av eksterne økonomiske tilskudd og utvikling av 

handverkskompetanse. 

 

Det er på høy tid at det utvikles en reguleringsplan for området som ivaretar disse verdiene. 

 

Den foreliggende plan gjør dessverre ikke det. 

 

Planen foregir å skulle ivareta kulturminneverdiene, mens virkningen av planen kan bli det 

motsatte. Planen bærer tydelig preg av at kulturminneverdiene i området ikke er kartlagt. 

Dette må være en forutsetning for å kunne behandle planen. Vi mener at kommunens egne 

forutsetninger fra vedtak om kommunedelplan i 2002 ikke er oppfylt. 

 

Planen bør derfor etter vårt syn primært avvises. 

 

Planforslagets formuleringer viser at det ikke er foretatt en kulturminnefaglig vurdering av 

bygninger, anlegg og miljø. Begrepet tilbakeføring slik det benyttes i planen er ikke knyttet til 

en analyse eller faglig ståsted. I planen omtales også at formålet er å gi et “”gjenskinn”” av 

bebyggelsen, noe som i seg selv er en upresis angivelse av formålet. Selv om en oppfatter 

dette som positive intensjoner gir det likevel ikke noe grunnlag for en forsvarlig forvaltning, 

verken i forhold til bevaring av eksisterende bygninger/anlegg eller oppføring av nye. 

 

Spesielt bør planen hjemle en konkret dokumentasjon av bygninger og anlegg slik at dette 

skaper forutsigbarhet for eiere og forvaltning og sikrere ivaretakelse av kulturminneverdiene. 

 

Vi vil generelt påpeke at beskrivelsen av bruk som fritidsbolig slik vi oppfatter det ikke er en 

korrekt gjengivelse av status. De fleste bygningene brukes i dag i en kombinasjon av 

utleieformål og allmennyttig formål. Både av hensynet til tilgjengeligheten i området og for 

framtidig utvikling vil en endring til rene fritidsboliger være negativ. Det vil til dels også 

kunne gi større press på ombygging av bygningene. 

 

Fortidsminneforeningen mener for øvrig at en fredning av hele eller deler av området kunne 

være aktuelt å vurdere. Dette vil være naturlig å vurdere i sammenheng med en samlet 

analyse av kulturminneverdier i Sulitjelma. 

 

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGULERINGSPLANEN    
 

§ 2 Planens målsetting 

Formålet med planen er bevaring av bygning- og anleggsmiljøet på Jakobsbakken slik det 

fremstår i 2010 med hovedvekt på situasjonen i 1968 da gruvevirksomheten ble nedlagt. 

 

§ 2.2 Fellesbestemmelser 

 

 Eksisterende bygninger tillates ikke revet. 



 Eksisterende bygninger kan bygges om i den utstrekning som fremgår av 

bestemmelsene nedenfor, § 2.3. Oppføring av fritidsboliger på eksisterende 

grunnmurer tillates ikke. 

 Mindre tilbygg kan tillates. Tilbygg skal underordnes og tilpasses den 

bevaringsverdige bebyggelsen m.h.t. materialvalg, byggehøyder og fasader slik at 

områdets særpreg og tradisjon ivaretas. 

 Alle utvidelser og fasadeendringer, herunder fargeendring på ytterpanel, karmer etc. 

skal på forhånd forelegges kommunens planutvalg til godkjenning. Planutvalget skal 

forelegge saken for fylkeskommunens kulturminneavdeling til uttalelse før det fattes 

vedtak. 

 

o Opprinnelige tegninger eller annen dokumentasjon som viser opprinnelig utseende 

skal legges til grunn ved utvendige forandringsarbeider. Der slik dokumentasjon 

ikke kan fremskaffes, legges beskrivelsene av de enkelte bygninger, slik de fremgår 

av bestemmelsene nedenfor, til grunn. 

o Ved ethvert tiltak som berører bygningers fasade, skal fasadens form og utseende 

enten opprettholdes som nå eller tilbakeføres til en tidligere tilstand. Tiltakshaver 

skal så langt det er mulig dokumentere hvordan bygningen tidligere har sett ut, og 

hvordan bygningsdetaljer har vært utført. Dette legges til grunn for gjennomføring 

av det nye tiltaket. 

o Ved vedlikehold og reparasjon skal eksisterende bygningselementer (dører, 

vinduer, omramminger, bordkledning, taktekke etc.), der dette er teknisk mulig, 

gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

o Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer med faste sprosser etter 

opprinnelig mønster. 

o Ved takomlegging skal skifertak eller annen opprinnelig taktekking bevares.  

o Veranda, balkong og altaner tillates ikke på bygningene. Det tillates ikke bygging 

av markterrasser, badestamper o.a. faste installasjoner i tilknytning til boligene. 

Parabolantenner tillates montert på husene, men ikke mer enn 1 antenne pr. hus. 

Gjerder tillates ikke oppsatt.   

 

 På alle bygninger kan det settes opp et skilt på fasaden, med navn på bygningen og 

eventuelt en kort historikk. Navneskilt på boligene samordnes med hensyn til 

utforming og skal forholde seg til husnavn som har eksistert. Forslag til navn kan 

utarbeides i samråd med Sulitjelma historielag og Sulitjelma gruvemuseum. 

 

§ 2.3 Eksisterende bygninger 

 

§ 2.3.3 Festiviteten 

2. avsnitt om alternativ bruk som fritidsbolig foreslås tatt ut. Begrunnelsen er at bygningen 

har en sårbarhet som gjør at omfattende inngrep som bruksendring til fritidsbolig vil 

innebære ikke er heldig. Opprettholdelse av opprinnelig og tradisjonell funksjon er viktig for 

å vise bredden i funksjoner på stedet. 

 

§ 2.3.8.2 Uthus ved Beiarbrakka 

Forslaget om å kunne ombygge uthuset til fritidsbolig framstår som ubegrunnet og 

meningsløst. Denne bygningstypen kan ikke ombygges til fritidsbolig uten at det i praksis 

skjer i form av riving og nybygg. Bygningstypen er sjelden og svært sårbar. Det må bevares 

og istandsettes ved en ren reparasjon. Tradisjonell bruk opprettholdes, og bygningen må gis 

et juridisk vern. 



 

§ 2.3.10 Koopen 

Formuleringen om alternativ bruk som fritidsbolig foreslås tatt ut. Bygningen har en sentral 

plassering og privatisering som fritidsbolig bør unngås. 

 

§ 2.3.19 Lasarettet 

Samme bemerkning som for Koopen. 

 

§ 2.3.21 

Jfr. uttalelse fra Nordlandsmuseet er dette feil beskrivelse av historikk og bruk. 

Formuleringen bruk som fritidsbolig foreslås derfor tatt ut. 

 

§ 2.3.26 Snekkerverkstedet 

Bygningen har en byggemåte og sårbarhet som kulturminne som gjør den uegnet for bruk som 

fritidsbolig. En endret bruk vil bety en fullstendig ombygging og tap av kulturminneverdiene. 

Denne muligheten foreslås derfor tatt ut. 

 

§ 2.3.27 Stallen 

Omdisponeringen av denne bygningen til fritidsbolig vil kreve så betydelige endringer at vi 

vil fraråde dette. Både som bygningstype og som historisk funksjon er den sjelden, og den er 

derfor viktig å bevare slik den er. Det bør heller legges til rette for bruk som lager eller 

lignende for de som bruker og beboer stedet. Dette er for øvrig eksempel på en 

kulturminnetype som det vil være mulig å kunne oppnå økonomisk støtte for reparasjon. 

 

§ 2.4 Bygninger som er revet og som kan bygges opp igjen 
Vi går mot forslagene om rekonstruksjon og gjenoppføringer av tidligere bygningsvolumer. 

 

Virkningen av de planlagte tiltakene på kulturminneverdiene er ikke drøftet. Det er dagens 

situasjon som må være utgangspunktet for en vurdering av kulturminneverdier. Vår holdning 

er at dette er et svært problematisk tiltak, som uansett vil redusere og ikke styrke stedets og 

enkeltbygningers kulturminneverdi. Det er ikke faglig begrunnet eller forsvarlig å anta at en 

fiksering på et gitt historisk tidspunkt i seg selv representerer bevaring av kulturminneverdier. 

Å gjenoppføre historiske bygninger og volumer med en annen funksjon under foregivelse av 

at dette er kopier er også i seg selv svært problematisk. Ny bruk vil kreve andre 

fasadeløsninger, isolering som tilfredsstiller forskrifter vil kreve andre volumer og 

dimensjoner enn de som de foregir å skulle være kopier av. Selv det å bygge faktiske kopier 

med tradisjonell bruk og utforming er krevende, med en annen teknologi, materialbruk og 

handverkskompetanse. 

 

§ 2.5 – 3.2 
Vi viser her til Nordlandsmuseets vurderinger, som vi gir vår tilslutning. 

 

Der det ikke er spesifisert i vår uttalelse henviser vi til Nordlandsmuseets høringsuttalelse. 

 

 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling av uttalelse fra 

Nordland fylkeskommune, Norsk Bergverksmuseum og Nordlandsmuseet ovenfor. 

 

Fortidsminneforeningen mener at en fredning av hele eller deler av området kunne være 

aktuelt å vurdere.  



Rådmannen viser her til forutgående planprosess der også Nordland fylkeskommune har 

bidratt. Riksantikvaren er også kjent med pågående planprosess i og med at dette var tema i 

forbindelse med pågående utbygging av Sulitjelma skole og vurdering av kulturminnene her.    

En formell fredning i området Jakobsbakken må skje etter Kulturminneloven og ikke etter 

Plan- og bygningsloven. 

Dersom dette er en reell problemstilling forventes signaler fra Riksantikvaren og rådmannen 

konkluderer med at slike føringer ikke er gitt. 

For kommunen vil det være lite hensiktsmessig å kjøre en slik prosess alene da det vil 

medføre en økonomisk utfordring.   

 

Vedrørende uttalelse for øvrig viser rådmannen til vedlagt revidert planforslag der noe av 

forslagene til endringer i reguleringsplanen er etterkommet. 

 

NY INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

 

PLUT-069/12 VEDTAK-  22.05.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

 

KOM-134/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det 

fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbakken med de endringer som 

fremkommer i reguleringsplankart, sist revidert 15.02.2012 og 

reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.  

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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RV. 80 GANG- OG SYKKELVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING AV 

PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET 

   

 
Vedlegg: Revidert forslag til planprogram. Merknadshefte. Alle innkomne uttalelser. Referat fra møte 

26.03.2012. 

 

Sammendrag: 
 

Statens vegvesen har i samarbeid med Fauske kommune startet reguleringsplanlegging av ei ny 

balansefylling på Klungset. Tiltaket et ledd i planene for bygging av gang- og sykkelveg (g/s-

veg) langs rv. 80 forbi Klungset. Reguleringsplanen for dette tiltaket ble vedtatt i 2008.  

 

Det er dårlige grunnforhold i området, og kravene til områdestabilitet ved nye tiltak er blitt 

skjerpet etter 2008. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet ved bygging av g/s-veg, blir det nå 

nødvendig å bygge ei balansefylling i strandsonen mellom eksisterende balansefylling og Indre 

Klungset-elva. Området er kjent for sitt rike fugleliv. 

 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen vurdert balansefyllingen etter §§ 3 og 4 i 

Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet fram til at tiltaket kan komme i konflikt med 

forskriftens § 4 b) som omhandler: 

 

 Trussel mot direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot 

andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold 

Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 

konsekvensutredning. Som et ledd i varsling av planoppstart er det derfor utarbeidet et forslag til 

planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

 

Forslag til planprogram har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 09.01.2012 – 20.02.2012.   

 

I høringsperioden (offentlig ettersyn) er det mottatt uttalelser fra 7 offentlige myndigheter og 2 

uttalelser fra lag/foreninger og private. 

  

Det er utarbeidet et eget hefte (vedlagt) med oppsummering av alle innkomne uttalelser og 

Statens vegvesen sine kommentarer til disse. Alle uttalelsene er tatt med som vedlegg bak i 

heftet. 



Rådmannen tar vurderinger fra Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere 

kommentarer til disse. 

 

Det ble i slutten av mars 2012 avholdt et møte med kommunen, Fylkesmannen og NVE. 

Hensikten var å orientere om planene og hvilke alternativer som finnes til den planlagte 

balansefyllingen og hvilke konsekvenser disse vil kunne ha for bl.a. økonomi, stabilitet og 

naturverdier i området. 

Alternativet til balansefylling er stabilisering av vegen ved hjelp av kalk-sement peler. Dette er 

en kostbar løsning, og det oppnås ingen bedring av områdestabiliteten. Metoden vurderes derfor 

som uaktuell i dette tilfellet. 

 

Fylkesmannen i Nordland stiller seg kritisk til utfyllingen på grunn av det spesielle naturmiljøet 

knyttet til Klungsetvika. I et forsøk på å komme Fylkesmannen i møte, foreslås bredden på 

fyllingen redusert fra opprinnelige 40 m til ca. 15 m. Lengden blir den samme på 500 m. Dette er 

ikke et like godt alternativ mht. områdestabiliteten som den brede fyllingen, men fullt brukbar. 

Kravene til NVE tilfredsstilles, men det kan imidlertid bli nødvendig å søke om fravik fra 

vegvesenets egne krav. 

 

Et viktig tema på møtet var også den utgravingen som pågår i skrenten ned mot sjøen. Dersom 

utgravingen fortsetter å øke slik det kan tyde på, kan dette på sikt true områdestabiliteten. Det 

synes derfor klart at skrenten mellom dagens balansefylling og Inner Klungset-elva bør 

erosjonssikres uansett, og at dette i utgangspunktet ikke er vegvesenets ansvar.  

 

Det synes imidlertid klart at dersom g/s-vegen skal bygges, må det etableres ei balansefylling. En 

kombinasjon av erosjonssikring og balansefylling er mulig, og vurderes som den beste løsningen 

samfunnsmessig sett. I tillegg økes sjansene for at fyllingen og dermed også g/s-vegen kan bli 

realisert. 

 

I første omgang er det ønskelig å få bygget g/s-vegen Stranda – Røvik helt fram til Ytre Klungset 

slik at alle boligene på denne strekningen kan nås. 

 

Denne strekningen er planlagt bygget i 3 deler, jfr. vedlagt referat/oppsummering fra møte 

26.03.2012: 

 

Del 1 – Stranda – Arsenalvegen er under bygging (lengde ca. 1000 m). 

 

Del 2 – Arsenalvegen – forsamlingshuset (lengde ca. 950 m) er planlagt bygget dersom 

foreliggende planprosess med balansefylling blir vedtatt. 

 

Del 3 – Forsamlingshuset – Ytre Klungset (lengde ca. 400 m) er planlagt bygget etter nærmere 

stabilitetsberegninger. 

 

Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan for balansefylling med konsekvensutredning i 

oktober 2012. 

 

 



INNSTILLING : 
 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 

 

PLUT-079/12 VEDTAK-  13.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 

 

KOM-135/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Planprogram (mai 2012) for detaljreguleringsplan for balansefylling ved Klungset 

fastsettes som fremlagt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER 

JORDLOVEN 

   

 
Vedlegg: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, av 1.1.2012 

 

Saksopplysninger: 

 

Statens landbruksforvaltning har, med virkning fra 1.1.2012, fastsatt ny forskrift om gebyr for 

behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven. 

  

Ny forskrift gir kommunene mulighet til å vedta ulike nivåer for gebyrets størrelse innenfor 

maksimalbeløpene gitt i forskriften.  

 

I henhold til § 2 i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker» kan 

kommunestyret fastsette flere satser innenfor rammen av beløpene oppgitt i ny forskrift. Dersom 

dette ikke blir gjort skal det kreves kr 2000,- for behandling av søknader om delingssamtykke og 

kr 5000,- for behandling av konsesjonssøknader.  

 

I tidligere gjeldende forskrift var gebyret kr 750,- for behandling av søknader om 

delingssamtykke. Gebyr for behandling av konsesjonssøknader ble beregnet ut fra eiendommens 

salgssum – 3 promille av den første millionen deretter 2 promille av overskytende, minimum kr 

750,- og maksimum kr 15 000,-.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Ved behandling av søknader om delingssamtykke er arbeidsmengden pr sak forholdsvis lik, 

sakene behandles etter de samme kriterier og kr 2000,- i saksbehandlingsgebyr vurderes å 

samsvare med faktisk ressursbruk ved behandling av slike søknader.  

 

Når det gjelder konsesjonssøknader er det en vesentlig forskjell i påkrevd saksbehandling knyttet 

til de ulike sakene. Behandling av søknader kan i mange tilfeller være en ren formalitet 

(tilleggsareal, nausttomter), mens det ved behandling av konsesjonssøknader på 

landbrukseiendommer kreves betydelige ressurser.  

 

Rådmannen ønsker å ha mulighet til å kunne kreve gebyr etter sakens arbeidsmengde. For 

konsesjonsbehandling vil det derfor være nødvendig å ha flere nivåer innenfor gebyrets 

maksimalbeløp.  



 

På dette grunnlag vil rådmannen fremme innstilling om satser for saksbehandlingsgebyr. 

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 

konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 

delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 

 

1. For behandling av søknad om delingssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på 

kr 2000,-.  

 

2. For behandling av søknad om konsesjon opprettes det to satser for 

saksbehandlingsgebyr: 

 

Sats 1: Kr 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre enkle saker der 

ressursforbruket er lavt. 

Sats 2: Kr 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høy 

ressursbruk  

 

 

FOR-109/12 VEDTAK-  06.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 

konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 

delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 

 

1. For behandling av søknad om delingssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på 

kr 2000,-.  

 

2. For behandling av søknad om konsesjon opprettes det to satser for 

saksbehandlingsgebyr: 

 

Sats 1: Kr 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre enkle saker der ressursforbruket 

er lavt. 

Sats 2: Kr 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høy ressursbruk  

 

 

KOM-136/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling av 

konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om 

delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendommer: 

 



1. For behandling av søknad om delingssamtykke etter jordloven betales det et gebyr på 

kr 2000,-.  

 

2. For behandling av søknad om konsesjon opprettes det to satser for 

saksbehandlingsgebyr: 

 

Sats 1: Kr 2500,- for tilleggsareal, nausttomter og andre enkle saker der ressursforbruket 

er lavt. 

Sats 2: Kr 5000,- for landbrukseiendommer og andre saker med høy ressursbruk  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE - FORPROSJEKT 

   

 
Vedlegg: 1. Søknad fra interimsstyre om økonomisk støtte til forprosjekt 

 

 

Sjunkhatten folkehøgskole (FHS) er en vel begrunnet prosjektide som tar utgangspunkt i 

naturgitte 

kvaliteter, faglige nettverk og aktuell samfunnsutvikling i Salten regionen. Ideen ønskes 

videreutviklet gjennom et forprosjekt i 2012. Målsetning med forprosjektet er å utrede de 

problemstillinger som etterspørres for å få godkjent etablering av Sjunkhatten FHS i 

Kunnskapsdepartementet våren 2013. Sjunkhatten FHS vil ved etablering tilby et særskilt tilbud 

for ca. 60 ungdommer hvert år og til sammen gi 15 – 25 nye arbeidsplasser i Fauske kommune.  

Gjennom et forprosjekt ønskes det å belyse et mulig løsningsforslag for etablering av en 

folkehøgskole i tilknytning til og i tett samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) 

samt Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NaKs). 

Kunnskapsdepartementet har spesifikke krav som skal besvares i søknad om godkjenning av nye 

folkehøgskoler. Disse er videre utdypet i idegrunnlaget og kan sammenfattes punktvis.  

 

 Bakgrunnsopplysninger for skolen 

 Eierstruktur, organisering og driftsmodell 

 Verdigrunnlag og mål 

 Skoleplaner som presenterer det pedagogiske opplegget og undervisningsplaner 

 Tegninger av bygg og anlegg, byggebeskrivelse og kostnadsoverslag 

 Finansierings- og framdriftsplan 

 Driftsbudsjett for de første tre årene 
 

Folkehøgskolerådet og Fylkesmannen i Nordland er høringsinstanser i behandlingen, og 

interimsstyre har vektlagt tidlig god dialog med de ulike fagmiljø som er naturlige 

samarbeidspartnere for råd og veiledning i prosessen. 

 

Organisering av forprosjekt:  

 
Arbeidet søkes gjennomført ved et forprosjekt ledet av en prosjektleder i tett samarbeid med 

ressursgrupper.  

Ressursgruppene vil være sammensatt av både enkeltpersoner og institusjoner / organisasjoner med 

særskilt kompetanse. 

 



Budsjett og finansiering: 

 
Kostnadene i forprosjektet er primært lønnsmidler, reise og kjøpte tjenester i forbindelse med utforming 

av skolebygg og kalkyle for etableringen.  

 

Budsjett:  kr 

Lønnsmidler prosjektleder inkl. sosiale kostnader   800.000 

Reisekostnad  50.000 

Kjøpte tjenester  400.000 

Eget arbeid, frivillige grupper, interimsstyre og samarbeidsinstitusjoner  250.000 

Sum: 1 500 000 

 

Finansiering:  kr 

Nordland fylkeskommune  (inntil 75%) 1 050 000 

Fauske kommune / Andre  200 000 

Eget arbeid, frivillige grupper, interimsstyre, nærmiljøutvalg og 

samarbeidsinstitusjoner. 

250 000 

  

Sum: 1 500 000 

 

Forprosjekt:  

 
I idegrunnlaget er søknadsprosessen overfor departementet utdypet. Forprosjektet er derfor tilpasset 

denne. Det er for arbeidet satt følgende milepæler:  

 

Fullført idegrunnlag     januar 2012 

Forprosjekt omsøkes    januar – juni 2012.  

Forprosjekt fullført     1. mai 2013 

 

Det vil være viktig for Fauske kommune og regionen at det kan etableres ei folkehøgskole i  tilknytting til 

den kompetansen som finnes ved VHSS. I tillegg til å dra veksler på kompetanse vil en slik skole også 

tiltrekke seg ungdommer nasjonalt- og internasjonalt, noe som kan være et viktig virkemiddel for å få økt 

bosetting, sysselsetting og kompetanse. Nærheten til Universitetet i Nordland og andre FoU miljøer vil 

også være viktig i denne sammenheng. 

Rådmannen ser stor verdi for Fauske kommune og regionen i at Sjunkhatten folkehøgskole blir en 

realitet.  For å få belyst mulighetene og utfordringene på en god måte er det viktig at man gjør et grundig 

forprosjekt. Skal Fauske kommune være med på finansieringen vil det være naturlig at representant fra 

kommunen sitter i styringsgruppa. 

Kommunens andel til finansieringen – kr 200.000,- kan dekkes av næringsfondet. 

 

INNSTILLING : 
 

Interimsstyret til Sjunkhatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk 

medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkhatten folkehøgskole i 

Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.  

Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i 

styringsgruppa. 

Fauske kommunes støtte betinges av at prosjektet fullfinansieres 

 

 

FOR-120/12 VEDTAK-  14.06.2012 



 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Interimsstyret til Sjunkhatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk 

medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkhatten folkehøgskole i 

Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.  

Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i 

styringsgruppa. 

Fauske kommunes støtte betinges av at prosjektet fullfinansieres 

 

 

KOM-137/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Interimsstyret til Sjunkhatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk 

medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkhatten folkehøgskole i 

Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.  

Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i 

styringsgruppa. 

Fauske kommunes støtte betinges av at prosjektet fullfinansieres 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling    

Leder Fauna til videre forføyning    

Ordfører    
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STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNNLOVSJUBILEET 2014 - OPPNEVNING 

AV JUBILEUMSKOMITE 

   

 
Vedlegg: Brev fra Nordland fylkeskommune datert 13.02.2012 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til brev fra fylkesordføreren ang. Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014. 

 

Ordfører ønsker at det nedsettes en komite bestående av 3 medlemmer. 

 

Komiteen legger fram forslag til budsjett.  

Den fylkeskommunale styringsgruppa tenker seg søkbare midler for planlegging og 

gjennomføringer av markeringer i fylket. Dette vil de komme tilbake til. 

 

Fra administrasjonen vil enhetsleder kultur være sekretariat for komiteen. 

 

INNSTILLING : 
 

Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 

velges følgende 3 personer: 

 ………………….. 

 

 

KOM-138/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

 Harald Jøstensen 

 Torny Pedersen 

 

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo: 

 Kenneth Svendsen 

 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

 Karin Rugås 

 

Alle forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



VEDTAK: 

Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014 

velges følgende 4 personer: 

 Harald Jøstensen, Furuvn. 5, 8209 Fauske 

 Torny Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske 

 Kenneth Svendsen, Tortenli, 8218 Fauske 

 Karin Rugås, Finneidgt. 16, 8210 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Harald Johan Jøstensen Furuvn. 5 8209 FAUSKE 

Nordland fylkeskommune Postmottak 8048 BODØ 

Karin I. Rugås Finneidgt. 16 8210 FAUSKE 

Kenneth Svendsen Tortenli 8218 FAUSKE 

Torny Pedersen Kleivbakken 8 8200 FAUSKE 
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FORSLAG PÅ MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LOKAL 

SKJØNNSNEMND I NORDLAND FOR PERIODEN 2012 - 2016 

   

 
Vedlegg: Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 07.05.12 

K-sak 92/08 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommunestyre skal komme med forslag på 2 medlemmer med varamedlemmer til 

alminnelig skjønnsnemnd (A/18-05) for perioden 2012 – 2016 til Fylkesmannen i Nordland. 

Nemnda består av 2 medlemmer, som oppnevnes av Fylkesmannen, og et medlem som 

oppnevnes av sjef for militært kommandodistrikt. 

 

Personer som foreslås som medlemmer eller varamedlemmer bør ikke være 

mobiliseringsdisponert til de militære styrker. De bør heller ikke ha innvilget utsettelse med 

fremmøte ved mobilisering.  

Etter domstolloven må personene være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er 

vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Etter likestillingsloven 

må begge kjønn være representert. Dette gjelder også for varamedlemmene. 

 

Alminnelig skjønnsnemnd blir bl.a. benyttet til å taksere skader på inn og utmark, skog samt 

skogs- og gårdveier. Det bes om at kommunestyret tar hensyn til dette. 

 

INNSTILLING : 
 

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for 

perioden 2012 – 2016 velges: 

 

Medlemmer: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

Varamedlemmer: 

1. ………………… 

2. ………………… 

 

 

KOM-139/12 VEDTAK-  21.06.2012 



 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Medlem: Cecilie Amundsen 

Vara: Harald Jøstensen 

 

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo: 

Medlem: Bjørn Inge Gabrielsen 

 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Vara: Odd Vestgård 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

Vara: Ester Wollbakk 

 

FL’s forslag ble trukket. 

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for 

perioden 2012 – 2016 velges: 

 

Medlemmer: 

1. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske 

2. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske 

 

Varamedlemmer: 

1. Harald Jøstensen, Furuvn. 5, 8209 Fauske 

2. Ester Wollbakk, Haubakken 6, 8209 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Cecilie Risvoll Amundsen Furutoppen 3 8206 FAUSKE 

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

Bjørn Inge Gabrielsen Torggata 22 8200 FAUSKE 

Harald Johan Jøstensen Furuvn. 5 8209 FAUSKE 

Ester Karlotte Wollbakk Haubakken 6 8209 FAUSKE 
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SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET 2011 - 2015 - VALNESFJORD 

PENSJONISTFORENING 

   

 
Vedlegg: Brev til Valnesfjord pensjonistforening datert 07.05.2012 

Bre fra Valnesfjord pensjonistforening 

 

Sammendrag: 
 

Som følge av Gudrun Slettmyrs bortgang, må eldrerådet suppleres av et medlem fra Valnesfjord 

pensjonistforening. 

 

Valnesfjord pensjonistforening er forespurt og de foreslår Unni Holmstrøm som ny representant. 

 

INNSTILLING : 
 

Som nytt medlem i eldrerådet for perioden 2011 – 2015 fra Valnesfjord 

pensjonistforening velges: 

 Unni Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord 

 

 

KOM-140/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt medlem i eldrerådet for perioden 2011 – 2015 fra Valnesfjord 

pensjonistforening velges: 

 Unni Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 
Utskrift sendes:     

Unni Holmstrøm Stokland 8215 VALNESFJORD 

Valnesfjord 

pensjonistforening 

v/sekretær Reidun Hanssen 8215 VALNESFJORD 
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VALG AV REPRESENTANTER FOR VANNOMRÅDEUTVALGET I VANNOMRÅDE 

SKJERSTADFJORDEN 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I perioden 2010–2015 skal det utarbeides en regional forvaltningsplan for alt vann i Nordland. 

Planen skal utarbeides i tråd med vannforskriften, som er Norges implementering av EUs 

vanndirektiv. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i alt vann, både vassdrag, grunnvann og 

kystvann. Med god miljøtilstand menes økologisk og kjemisk tilstand som ligger nærmest mulig 

naturtilstanden, og denne tilstanden bestemmes av en del fastsatte kriterier.   

 

Arbeidet følger en organisering der kommunene i Nordland er organisert i 10 vannområder. I 

tillegg til Fauske kommune inngår kommunene Bodø og Saltdal i vannområde Skjerstadfjorden. 

Arbeidet skal ledes av lokale vannområdeutvalg bestående av berørte kommuner og regionale 

sektormyndigheter. Ved inndelingen i vannområder er det tatt utgangspunkt i naturgitte forhold, 

som hele eller deler av nedbørsfelt, fjorder og kystområder. I tillegg er det lagt vekt på 

eksisterende samarbeids-former mellom kommunene i vannområdene.  

 

Kommunalt forankring av arbeidet er viktig. Arbeidet vil også foregå på tvers av 

kommunegrenser og fagområder. Det er tre vannområder i Salten; Nord-Salten, Skjerstadfjorden 

og Sør-Salten. Det er vurdert som hensiktsmessig å ansette en prosjektleder i 100% stilling som 

fungerer for disse tre områdene. Prosjektlederens hovedansvar vil være å drive prosessen. 

Stillingen finansieres gjennom et spleiselag mellom Iris Salten iks og Nordland fylkeskommune.   

 

1. Vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et samarbeid 

mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.  

2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vannområdeutvalget i Skjerstadfjorden. 

 

Saksopplysninger: 

 

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) er banebrytende for europeisk vannforvaltning. 

Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i alt vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Med 

god miljøtilstand menes økologisk og kjemisk tilstand som ligger nærmest mulig naturtilstanden, 

og denne tilstanden bestemmes av en del fastsatte kriterier.   

 

I Norge er direktivet implementert i en egen forskrift, ”Forskrift om rammer for 



vannforvaltningen” (vannforskriften). Vannforskriften trådde i kraft 01.01.2007. Denne 

beskriver blant annet hvordan arbeidet med helhetlig vannforvaltning skal organiseres. Formålet 

med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 

helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. 

 

Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende 

tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene. Samtidig skal den også sørge for at det 

fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for å kunne gjennomføre dette arbeidet. 

 

Forskriften er hjemlet i tre lover:  

 forurensningslovens §9,  

 vannressurslovens §9 og §65  

 plan- og bygningslovens (pbl) §3-6, §8-1 og §9-7.  

 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen er 

også vannregionmyndighet etter vannforskriften. Vannforskriften er blant annet hjemlet i pbl §3-

6. Denne paragrafen omhandler felles planleggingsoppgaver. Her er arbeidet med samordnet 

vannplanlegging omtalt. 

 

I vannområdet Ranfjorden ble det i perioden 2007-2009 gjennomført en pilot for arbeidet med 

gjennomføringen av vannforskriften (Fase 1). Dette arbeidet resulterte i en egen forvaltningsplan 

med tiltaksprogram som ble vedtatt av fylkestinget i Nordland i 2009. Planen ble godkjent ved 

kongelig resolusjon i juni 2010. Arbeidet med slike piloter ble gjennomført i alle vannregionene i 

Norge.  

 

 

Problemstilling 

Arbeidet etter vannforskriften følger av seksårige sykluser (fig 1). I perioden 2010 – 2015 skal 

det utarbeides en felles regional plan med tilhørende tiltaksprogram for hele Nordland. Dette 

arbeidet har følgende fremdriftsplan: 

 

2010–2012 - Organisering og kunnskapsbygging 

2012–2014 – Utvikling av mål og tiltak 

2014-2015 – Høring, vedtak og godkjenning av forvaltningsplanen 

 

 

 
 

 



 

 

Forvaltningsplanen er et virkemiddel for å nå en målsetting om god økologisk og kjemisk 

tilstand i alle vannforekomster i fylket innen 2021. Planens tiltaksprogram skal inneholde tiltaks 

som skal settes inn der man ser at miljømålet ikke kan nås. Tiltakene skal utarbeides og 

gjennomføres gjennom samhandling. I de vannforekomstene hvor forholdene er gode, skal man 

også sørge for at tilstanden ikke forverres. Det vil være behov for omfattende og 

kostnadskrevende tiltak innen flere sektorer. Ansvaret for gjennomføring og finansiering av 

tiltak påligger den sektor som forårsaker belastningene på vannmiljøet. Kommunene vil i så måte 

være ansvarlig for finansiering og gjennomføring av tiltak innen egne sektorer.  

 
  TABELL 1. HØRINGER I PLANPROSESSEN HVOR BERØRTE PARTER I VANNOMRÅDENE ER HØRINGSPART 

Aktivitet Arbeidsperiode Høring Vedtak 

Planprogram   30. juni 2011 September 2011 

Vesentlige utfordringer 2011-2012 1. juli 2012 Tidlig 2013 

Forvaltningsplan med 

tiltaksanalyse  

2011 – 2014 1. juli 2014 Innen utgangen av 

2014 

 

Kommunene skal bidra både til å kartlegge miljøtilstanden i sin kommunene, og analysere hvilke 

tiltak som må gjennomføres for at hele vannområde skal få et godt vannmiljø. Kommunen skal 

også sørge for en tiltaksutredning innenfor de områder de er sektormyndighet innen, som for 

eksempel: 

 

 Drikkevannsforsyning 

 Kommunalt avløp og utslipp fra spredt bebyggelse 

 Utslipp og avrenning fra landbruket 

 En fornuftig og bærekraftig arealbruk 

 Ikke konsesjonspliktig småkraft 

 

Arbeidet etter vannforskriften krever derfor at kommunen aktivt bidrar i arbeidet med 

kunnskapsgrunnlaget og planleggingsarbeidet. Uten medvirkning fra lokale myndigheter  knyttet 

til kunnskapsinnhenting og utarbeidelse av tiltak, vil den regionale planen ha liten virkning. 

Kommunene har særlig mye kunnskap om forholdene i vannforekomstene, hva som påvirker 

dem og hvilke rettigheter og interesser som knytter seg til dem. Kommunene er også en viktig 

arena for folkelig mobilisering og engasjement. Dessuten vil mange av kompromissene, 

samordningen og den endelige tilpasningen av politiske vedtak også til slutt skje i kommunen. 

Det er også i kommunene tiltakene som skisseres i det regionale tiltaksprogrammet skal 

gjennomføres.     

 
TABELL 2. MILEPÆLER OG ARBEIDSOPPGAVER FOR ARBEIDET I HVERT VANNOMRÅDE I NORDLAND 

ÅR 
2011 2012 2013 

Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Innhenting av kunnskap om 

tilstand, påvirkning og risiko 
            

Økonomiske analyser/trender             
Skaffe en oversikt over 

vesentlige 
            



vannforvaltningsutfordringer i 

vannområdene 

Lokale tiltaksanalyser              

 

Gjennom å delta i dette arbeidet vil kommunen selv kunne være med å påvirke hvordan det skal 

være i sin kommune, hvilke verdier som veier tyngst, etc. Den ferdige forvaltningsplanen, samt 

pågående kunnskapsinnhenting vil også bidra positivt ved at kommunen både får bedre oversikt 

og kunnskap om vannet i egen kommune. Den samlede kunnskapen vil også være et godt 

verktøy for en bærekraftig og effektiv forvaltning av kommunens vannressurser. Eksempler på 

områder hvor dette vil kunne bidra positivt i kommunal saksbehandling og forvaltning er: 

 

 Behandling av utslippssøknader 

 Problemstillinger tilknyttet landbruket 

 I arbeidet med overordnete planer, herunder konsekvensutredninger 

 

Kostnader og finansiering av prosjektleder 

Nordland fylkeskommune innvilger støtte inntil kroner 150.000,- per vannområde for arbeidet i 

perioden ut 2012. Videre tilskudd fra fylkeskommunen ut over 2012, avhenger av årlige 

tildelinger fra Direktoratet for naturforvaltning. 

 

Det foreslås følgende kostnads- og finansieringsplan for perioden 2011 til sommeren 2013: 

 

Kostnader; Finansiering; 

Lønn prosjektleder  800.000,- Nordland fylkeskommune 450.000,- 

Kontor, reise, møter, 

bevertning etc. 

100.000,- Kommunene i vannområdet/Iris 

Salten iks 

450.000,- 

Sum 900 000,- Sum 900 000,- 

 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Utarbeidelse av regionale planer krever lokal forankring. Når det gjelder utarbeidelse av en 

forvaltningsplan for alt vann i fylket, vil dette være helt avgjørende. Vannet eies og brukes 

lokalt. Kommunene er en viktig sektormyndighet innenfor en rekke felt som omhandler vann. 

Dette knyttet til vann- og avløp, landbruk, arealbruk og forurensning.  

 

Basert på erfaringer fra pilotarbeidet i Fase I, har det vist seg formålstjenlig å opprette 

vannområdeutvalg i vannområdene. I disse vannområdeutvalgene bør alle kommunene i 

vannområdet og regionale sektormyndigheter være representert. Kommunene bør være 

representert med med personer frå politisk ledelse og administrasjonen.  

 

Det har også vist seg svært nyttig å knytte en prosjektstilling til dette arbeidet. Det er tre 

vannområder i Salten; Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør-Salten. Det er vurdert som 

hensiktsmessig å ansette en prosjektleder i 100% stilling som fungerer for disse tre områdene. 

Stillingen finansieres gjennom et spleiselag mellom Iris Salten iks og Nordland fylkeskommune. 

Prosjektlederen vil kunne skape den nødvendige oversikten på tvers av kommunegrenser og 

fagområder samt å ha nødvendig tid til å drive prosessen fremover.  

 

 



INNSTILLING : 
 

1. Vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et samarbeid 

mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.  

2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vannområdeutvalget i 

Skjerstadfjorden:  

fra politisk ledelse:  Siv Anita Brekke, ordfører 

fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet plan/utvikling 

 

 

KOM-141/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo nytt punkt 2: 

2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vannområdeutvalget i 

Skjerstadfjorden:  

fra politisk ledelse:  Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP 

fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet plan/utvikling 

 

Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 2 stemmer avgitt for innstillingens pkt. 2. 

 

VEDTAK: 

1. Vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et samarbeid 

mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.  

2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vannområdeutvalget i 

Skjerstadfjorden:  

fra politisk ledelse:  Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP 

fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet plan/utvikling 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    

Ottar Johan Skjellhaug Emil Knudsensv. 5A 8230 SULITJELMA 
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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER  - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR 

PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016 

   

 
Vedlegg: 1. Brev fra Nordland fylkeskommune datert 08.06.2012 

2. Informasjon om valg av skjønnsmedlemmer fra Justis- og politidepartementet 

3. K-sak 30/08 

 

Sammendrag: 
 

Nordland fylkesting vil oppnevne skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommunene. 

 

Reglene for valg av skjønnsmedlemmer framgår av informasjonen fra Justis- og 

politidepartementet. 

Den øvre aldersgrense etter domstollovens § annet ledd nr. 1 gjelder ikke for 

skjønnsmedlemmer. 

Det er viktig å angi på hvilke områder vedkommende har særlig kompetanse. 

 

Det bes om at kommunestyret forslår 7 skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31. 

desember 2016. 

 

INNSTILLING : 
 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 foreslås 

følgende 7 personer: 

……………………… 

 

 

KOM-142/12 VEDTAK-  21.06.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

 Janne Hatlebrekke 

 Bjørn Inge Gabrielsen 

 Ann Cesilie Holand 

 Åshild Uhre 

 Henry Olsen 

 Kirsti Ellingsen 

 Tore Stemland 

 



Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 foreslås 

følgende 7 personer: 

 Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske 

 Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske 

 Ann Cesilie Holand, Sjøgt. 76, Focus terrasse leilighet 310, 8200 Fauske 

 Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske 

 Henry Olsen, Tortenli, 8218 Fauske 

 Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske 

 Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Ann Cesilie Holand Sjøgt. 76 8200 FAUSKE 

Bjørn Inge Gabrielsen Torggata 22 8200 FAUSKE 

Janne B. Hatlebrekke Reitvollvn. 3 8206 FAUSKE 

Henry Olsen Tortenli 8218 FAUSKE 

Kirsti Ellingsen Leivset 8211 FAUSKE 

Nordland fylkeskommune Postmottak 8048 BODØ 

Tore Paul Stemland Stemland 8215 VALNESFJORD 

Åshild Uhre Lyngvn. 35 8209 FAUSKE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


