
FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 04.10.2012 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget,' kantina

Til behandling: Saksnr. 143/12 - 155/12

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsen(áfauske.koliliune.no
(Husk begrunnelse)

Varamedlemmer møer etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møte, da møeprotokoll fra møet kun vil inneholde instiling og vedtak i
sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 9/2012

Orienteringssak: Bolystprosj ektet

Sak nr.: Sakstittel:

143/12

144/12

145/12

146/12

147/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

ØKONOMIMELDING 2/2012

SALTENSTRATEGIER 2012-2015. ANMODNING OM BEHANDLING I
KOMMUNESTYRET

. KOMPETANSEPLAN

RULLERIG AV LØNNSPOLITISK PLAN

PARTSAMMENSATT UTVALG"- KOMMUNELOVENS § 25

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN.
TILTAK 4 (2008-2009) (2QI0-2011): HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER IKOMMUNEN .
FORSLAG TIL OMRÀDEREGULERIG FOR SJØGATA VEST

STRATEGIDOKUMENT MINERALUTVINING SULITJELMA

KULTUR STRATEGI 2012 - 2016 - SALTEN KULTURSAMARBEID

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

148/12

149/12

150/12

151/12

r'

152/12

153/12

154/12

155/12

Interpellasjon fra representanten Ingelin Noresjø (KR).
Interpellasjon fra representanten Hilde Nystad (V).
Interpellasjon fra representanten Jørn Stene (FL) - Unntatt offentlighet med hjemmel i
offentlighetslovens § 23.



Fauske, 27.09.12
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouialpostID:
12/8322 I

Arkiv sakD.: 12/1958 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet

Sak nr.: 143/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 04.10.2012

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok m. 8/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato:
Møtem:

21.06.2012
8/2012

Fra kL. 10:00

Til kL. 18:55
Til behandling: Sakene 115/12 - 142/12
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
K væl, Eirik Barstrand.

Felleslista:
Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk.
Fremskrittspartiet:
Marit Stemland, Dag-Wily Nyrud, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge, Amt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen.
Kristelig Folkeparti:
lngelin Noresjø.
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotåm.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Ame Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:
Lise Karbøl Bakkegård, Petter Karlsen Borgen, Kjell Sverre Jakobsen, Kathrine Moan Larsen, Leif
Lindstrøm.

Andre:
Rådmann, kommunalsjefer, enhetsleder skole, enhets le der barnehage, økonomisjef, regnskapssjef,
enhetsleder plan/utvikling, skolefaglig rådgiver, leder Fauna, revisjonssjef, hovedtilitsvalgte,

formannskapssekretær, presse, radio..

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

F~_~e'~ÝrL~O ,
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Formannskapsse etær
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Siv Anita Johnsen Brekke
Ordfører representant representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte m den
Hovedutskrif sendes:
Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse



Politiske partier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 22.06.12

MERKADER:

Møtet var innalt på lovlig måte. Sakslista var kungjort i distriktets lokalaviser.

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

Kommunestyret holdt 1 minutts stilhet i forbindelse med Bjare 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, fiolìn

Merknader til innallnga:

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

Merknader til dagsorden:
. Per Gunnar Skotåm (R) forslo følgende:

Sak 124/12 Skolestruur 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 grppelederne 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 anodning til Salten Brann om at
beredskapsbåt stasjoneres på Fauske.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

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

Utdeling av næringspris til Coop Nordland.

Interimstyret for Sjunatten 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 KR utsettes til nest møte.

Grugitt spørsmål fra repr. Ingelin Noresjø (KR) - Kommunal bilighetserstatning.

Ordfører svare:
1. Oppreisningsutvalget i Nordland fylkeskommune er på plass.
2. Ansettelse av sekretariat er delvis på plass, untatt lederen.
3. Lederen som ble tilbudt jobben trak sin søknad.

4. Nyt 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 Fylkesmanen i
Nordland.
Fylkesmanen i Nordland vil oppdatere informasjonen på hjemmesiden med ny status.

Grugitt spørsmål fra repr. Per-Gunar Skotåm - Gjerde mot Rupsielva.

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

Svar på spørsmål:
. Hege Harik: Rådmanen svarte. Har vært i kontakt med bransjefRolfSøtorp. De

håper å ta flytet båt fra sivilforsvaret. Hvis dette ikke går an skal de se på egen båt.
· Rådmannen svare på tidligere spørsmål om tuelberedskap og stigebil etter svar på

bransj efen.

Tunelberedskapen- må ha beredskap både nordover og sørover.
Stigebil ~ Har bare i Bodø. Etter risikobildet er det ikke behov for dette på Fauske.



~Qnisti

Sak nr.: Sakstittel:

115/12

116/12

117/12

118/12

119/12

120/12

121/12

122/12

123/12

124/12

125/12

126/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

"AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMN

STRATEGIPLAN FOR FAUNA 2012 - 2015

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011 - FAUNA KF

ÅRSREGNSKA 2011

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUEI2011

ØKONOMIMELDING 1-2012

PERSPEKTIVMELDING 2013-2025

SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012

BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD

INTENSJONSAVTALE FOR ORGANISERIG OG UTBYGGING AV
OMSORGSBOLIGER

TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING

KOMPETANSEPLAN

TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2012 - URAVSTEMNING

DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRIG I PKT 1.2.2

ENDRIG AV DELEGERIGSREGLEMENT - STRÁLEVERNLOVEN
OG STRÁLEVERNFORSKRFTEN

HØRIGSDOKUMENT - ENDRIG AV BESTEMMELSER I
KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL

FORSLAG TIL DETALJREGULERIG FOR STRØMSNES SENTRUM,
ENDRIG
FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERIGSPLAN FOR JAKOBSBAKKEN

RV. 80 GANG- OG SYKKLVEG STRANDA - RØViK. FASTSETTING
AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET

GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG
DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN

SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE - FORPROSJEKT

STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNLOVSJUBILEET 2014 -
- ----- -----------

OPPNEVNING AV JUBILEUMSKOMITE

FORSLAG P Å MEDLEMMER OG V AREDLEMMER TIL LOKAL
SKJØNNSNEMND I NORDLAND FOR PERIODEN 2012 - 2016

SUPPLERIGSVALG TIL ELDRERÁDET 2011 - 2015 - VALNESFJORD
PENSJONISTFORENING

127/12

128/12

129/12

130/12

131/12

132/12

133/12

134/12

135/12

136/12

137/12

138/12

139/12

140/12



141/12 VALG AV REPRESENTANTER FOR VANNOMRÁDEUTVALGET I
VANNOMRÁDE SKJERSTADFJORDEN

142/12 ;'v ALG AV SKJØNN SMED LEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE
KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016



115112: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 7/2012 godkjennes.

KOM-115112 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

116112: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

KOM-116112 VEDTAK. 21.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

117/12: AVTALEVERKSAMHANDLINGSREFORMEN

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bru fra og med 1. Juli 2012. LH.T.

KOM-117/12 VEDTAK- 21.06.2012

Omstilingsleder og rådmannen orienterte.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Koimunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bru fra og med 1. Juli 2012. I.H.T.

118/12: STRATEGIPLAN FOR FAUNA 2012 - 2015

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 - 2015.



FOR-058/12 VEDTAK- 05.03.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 - 2015.

KOM-118/12 VEDTAK- 21.06.2012

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar fremlagt Strategiplan for Fauna 2015 - 2015.

119112: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2011 - FAUNA KF

INNSTILLING:

1. Den framlagte årsberetning 20 i 1 for Fauna KF tas til etterretning.

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

FOR-111112 VEDTAK. 06.06.2012

Innstilingen 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.

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

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

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



120112: ÅRSREGNSKAP 2011

INNSTILLING:

Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 201 1.

FOR-112112 VEDTAK- 06.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det framlagte årsregnskapet fastsettes som regnskap for Fauske kommune for 2011.

KOM-120112 VEDTAK- 21.06.2012

Økonomisjef orienterte.

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

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

121112: ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2011

INNSTILLING:

Årsmelding 2011 tas til etterretning

FOR-113I1Z VEDTAK- 06.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Årsmelding 2011 tas til etterretning

KOM-12l/12 VEDTAK- 21.06.2012

Formtu.5~apets innstiligg)le enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Årsmelding 2011 tas til etterretning

122/12: ØKONOMIMELDING 1-2012



INNSTILLING:

Økonomi melding 112012 tas til etterretning.

FOR-114/12 VEDTAK- 06.06.2012

Innstilingen 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-GunnarSkotåm (R) foreslo:
Rådmanen får i oppdrag å avvikle kommunens midler fra aksjer og obligasjoner og
plassere disse midlene til best mulig rente i ban.

R's forslag ble forkastet med 28 mot 3 stemmer.
Formanskapets innstiling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
,Økonomimelding 1/2012 tas til etterretning.

123/12: PERSPEKTIVMELDING 2013-2025

INNSTILLING:

1. Perspektivmelding 1013-2025 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 gìennomførbare tiltak for å
tilpasse seg kommunens forventede inntektsramer.

FOR-115/t2 vEDTÁK- 06.06.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
1. Perspektivmelding 2013-2025 tas til orientering.

2. Fauske komiune 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
tipasse seg kommunens forventede inntektsramer. Tjenester til barn og
eldrelsyke skjermés.

Innstilingen 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
tipasse seg kommunens forventede inntektsramer.

KOM~123/12 VEDTAK~ 21.06.2012

Økonomisjef orienterte.

Formanskapets innstiling 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 fremtìdig ønsket korrigert resultatgrad. Målsettingen settes til 1 % i 2013.
Denne økes gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrgert resultatgrad på
3%.

3. I økonomiplanen 2013-2016 må enhetene planlegge gjennomførbare tiltak for å
tilpasse seg kommunens forventede inntektsramer.

124/12: SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012

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. Bar og elever
flytes til Valnesfjord skole.

B. Det stares opp et prosjektarbeid for rehabiltering/utbygging/nybygg av

nåværende skole i Valnesfjord (Strømsnes). Rådmanen leggerfrem i egen sak ti
kommunestyret et forslag til hvordan den fremtidige skole i Valnesfjord skal være
(nybygg eller rehabiltering).



C. Det etableres én felles skole for Fauske sentru.

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

E. Dato for nedlegging; 1. august 20 L 7.

F. Sulitjelma skole endres ikke.

G. Kommunestyret gir rådmanen fullmakt til å stare opp et prosjekt for etablering
av den fremtidige felles skolen i sentru.

H. Rådmanen legger frem eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret.
1. Formanskapet gis rollen som styringsgruppe.
J. Det ansettes egen prosjektleder i 2012.

K. Skolen skal kune 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

sentrusskole) styrkes ytterligere budsj ettmessig.
N. Totalt investeringsbudsjett for etablering av ny sentrus skole beregnes til;

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

2. Alternativ finansierìng. Rådmanen utarbeider finansieringsplan.

O. Kommunestyret gir rådmanen fullmakt til å stare et arbeide hvor Fauske
kommune trer ut av den interkommunale PPT samarbeidsløsningen. PPT skal
innarbeides i den nye kotrunale skolestrutur på skolenivå senest fom. 2017.

DRIF-084/12 VEDTAK- 14.06.2012

Øystein Gangstø, hovedtilitsvalgt Utdaningsforbundet, 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 barehage videreføres som
en avdeling under Valnesfjord barehage. Avdelingene avvikles når
rehabilterìnglnybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt.

B:
Det stares et prosjektarbeid for rehabiltering eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Rådmanen legger frem i egen sak ti kommunestyret et forslag til hvordan den
fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabiltering).

c:
Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra skole.

i

I-
i

D:
Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra
skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentru (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Kommunestyret gir Rådmanen fullmak til å stare opp et prosjekt for etablering av de to
skolene i sentru og eventuelt beholdeIgjenbrue Vestmyra 1-7 for bru til 1-4.

F:



Rådmanen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen
budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet 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.

Innstilingen ble enstemmig forkastet.
AP/H's forslag pkt. A ble vedtatt med 8 mot L stemmer.
APIH's forslag pkt. B ble vedtatt med 8 mot L stemmer.
AP/H's forslag pkt. C ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
AP/H's forslag pkt. D bIe 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.
APIH's forslag pkt. G ble vedtatt med 8 mot L stemmer.
AP/H's forslag pkt. H ble vedtatt med 8 mot L stemmer.
Al/H's forslag pkt. I ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.

INNSTILLING TIL FORMNNSKAPET:
A:
Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt og
pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barehage videreføres som
en avdeling under Valnesfjord ba.ehage. Avdelingene avvikles når
rehabiltering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt.

B:
Det startes et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Rådmanen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den
fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabiltering).

C:
Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra skole.

D:
Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra
skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentru (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å stare opp et prosjekt for etablering av de to
skolene i sentru og eventuelt beholdeIgjenbrue Vestmyra 1-7 for bru ti 1-4.

F:



Rådmannen legger freni et eget prosjektdokument til godkjennng i kommunestyret innen
budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet gis rollen som styringsgrppe.

H:
For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes yterligere 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 innstiling pkt. A ble vedtatt med 8 niot 1 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling pkt. B bIe vedtatt nied 8 niot 1 stemmer.
Dnftsutvalgets innstiling pkt. C ble vedtattnied 5 mot 4 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling pkt. D ble vedtatt nied 6 mot 3 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling pkt. E ble vedtatt med 8 niot 1 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling pkt. F ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling pkt. G ble vedtatt med 8 mot L stemmer.
Driftsutvalgets innstillng pkt. H ble vedtatt med 8 mot 1 stemmer.
Driftsutvalgets innstillng pkt. I ble vedtatt med 8 mot L stemmer.

-I

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
A:
Kosmo oppveksts enter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres adniinistrativt og
pedagogisk som en avdeling under Valnesfjord skole. Kosmo barnehage videreføres som
en avdeling under Valnesfjord barehage. Avdelingene avvikles når
rehabiltering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstil.

B:
Det stares et prosjektarbeid for rehabiltering eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Rådmanen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den
frenitidige skole iValnesfjord skal være (nybygg eller rehabilitering).

C:
Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra skole.

1

D:
. .Skolenpå Erikstad leggesne.dOl.ü&.20 11, eller ved. ferdigstillels.e .av nye Yes.tmyra.

skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentru (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Kommunestyret gir Rådmanen fullmakt til å stare opp et prosjekt for etablering av de to
skolene i sentr og eventuelt beholdeIgjenbrue Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4.



F:
Rådmanen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret innen
budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet 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 rehabilteres.

5. Erikstad og Finneid skole opprettholdes som i dag.

Ingélin Noresjø (KR) foreslo:
1. Kommunestyret ber rådmanen utrede ulike alternativer for klassetrinnene 1-4 i
Fauske sentru. De ulike alternativene i utredningen må blant annet inneholde
beskrivelse av kostnader ved drift, vedlikeholdsbehov, behov for investeringer, bru
av overkapasitet, nærmiljøperspektivet og pedagogiske hensyn. Saken fremmes på
nyt for kommunestyret senest innen juni 2013.

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

Marit Stemland (FRP) foreslo:
Fauske kommunestyre opprettholder dagens skolestrutur med untak av Kosmo
skole og barehage som legges ned når ny/renovert skole står ferdig på Strømsnes.



Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo:
A. Som innstilingen
B. Som innstilingen
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 etåbleres en 1-10 skole i sentru (Vestmyra). Rådmanen gis fullmakt til å
eventuelt beholdeIgjenbrue 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
sentru skole.
G. Som innstillngens bokstav F.
H. Som innstilingens bokstav G.
1. Som innstilingens bokstav H.
J. Som innstilingens bokstav 1.

Kjell Sverre Jakobsen (FRP) foreslo:
Kommunestyret forutsetter at trafikksikkerhetstiltakene blir ivaretatt, og at disse er
ferdig utbygd før 1/8 2017.

G

Kommunestyret ber rådmanen legge frem egen sak for trafikksikkerhetstiltak som
må/skal gjennomføres. Saken skal også inneholde kostnadskalkyler og forslag til
finaisiering.

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo:
Sak 124/12 Skolestrutu 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.
KR's forlsag "ble forkastet med 30 mot 1 stemme.
FRP's forslag ble forkastet med 27 mot 4 stenuer.
AF!'s forslag "ble forkastet med 30 mot 1 stemme.

AF!' s forslag (trafikksìkkerhet) ble enstemmig vedtatt.
F ormanska.pets ìnnstiling pkt. A ble vedtatt med 25 mot 6 stemmer.
Formanskapets innstillng pkt. B ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.
Formanskapets innstillng pkt. C ble vedtått med 17 mot 14 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. D ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. E ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. F ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.
Formanskapets innstiling pkt. G ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.
Formanskapets innstilìng pkt. H ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling pkt. I ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
A:
Kosmo oppvekstsenter legges ned 01.08.2012. Kosmo skole videreføres administrativt
og pedagogisk som en avdeUng under Valnesfjord skole. Kosmo barehage
videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingene avvikles når
rehabilitering/nybygg av skole i Valnesfjord er ferdigstilt.

B:
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Det stares et prosjektarbeid for rehabilitering eller nybygg av skole i Valnesfjord.
Rådmanen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den
fremtidige skole i Valnesfjord skal være (nybygg eller rehabiltering).

c:
Skolen i Hauan legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra skole.

D:
Skolen på Erikstad legges ned 01.08.2017, eller ved ferdigstilelse av nye Vestmyra
skole.

E:
Det etableres en 1-10 skole i sentrum (Vestmyra) og en 1-4 skole på Finneid.
Kommunestyret gir Rådmanen fullmakt til å stare opp et prosjekt for etablering av
de to skolene i sentru og eventuelt beholdeIgjenbrue Vestmyra 1-7 for bruk til 1-4.

F:
Rådmannen legger frem et eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret
innen budsjettarbeidet for 2013.

G:
Formanskapet gis rollen som styringsgruppe.

H:
For perioden 2017-2020 bør skolene styrkes yterligere budsjettmessig.

I:
Driftsutvalget ber om å få utredet en sak om felles administrasjon på Finneid og
Vestmyra.

J:
Komnunestyret forutsetter at trafikksikkerhetstitakene 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.

125/12: BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD

INNSTILLING:

Kosmo barehage legges ned fra 15.august 2012. Bar som i dag har plass ved Kosmo
barehage tilbys barnehageplass ved Valnesfjord og/eller Stemland barehage.
Ansatte ved Kosmo hamehageoverføres tiLlediges1i1Lnger i Eau£k.. kommune~

DRIF-085/12 VEDTAK- 14.06.2012

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



Kosmo barehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen
videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består.

APIHL's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Kosmo barehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage. Avdelingen
videreføres så lenge Kosmo avdeling av Valnesfjord skole består.

FOR-119112 VEDTAK- 14.06.2012

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kosmo barehage 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

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kosm.o barehage videreføres som en avdeling under Valnesfjord barnehage.
Avdelingen videreføres så lenge Kosm.o avdeling av Valnesfjord skole består.

126/12: INTENSJONSAVTALE FOR ORGANISERING OG UTBYGGING AV
OMSORGSBOLIGER

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.

Innstilingen 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 tileggsforslag:
Siste avsnitt i saksbehandlers vudering:
Det er en grueggende 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:
Punt 2 i oppsumering
Boligbyggelaget utfører følgende:

. Innente pris og valg av entreprenør

Endres til:
. Innente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlg

anskaffelser

Siste punt i avtaleforslaget:
Oppsummering:
Boligbyggelaget utfører følgende:

. Prosjektering

. Innente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig

anskaffelser
. Kontraksrettslige 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 tideling av boliger - husleieansvar ved første gangs tildeling

. Fatte vedtak som tilfredsstiler Husbanens krav for tildeling av tilskudd og lån

AP's tì1eggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling 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:

v
Siste avsnitt i saksbehandlers vudering:
Det er en grueggende 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 oppsumering
Boligbyggelaget utfører følgende:

. Innente pris og valg av entreprenør

Endres til:
. Innente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig

anskaffelser

Siste pun i avtaleforslaget:
Oppsumering:
Boligbyggelaget utfører følgende:

. Prosjektering

. Innente pris og valg av entreprenører i henhold til lov om offentlig

anskaffelser
. Kontraksrettslige 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 tilfredsstiler Husbanens krav for tildeling av tiskudd og lån

127/12: TORGGATA 16 - PROSJEKTGODKJENNING

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner en kostnadsrame på ca. 31 milL. kr. For prosjekt Torggt.
16.

Rådmanen gis fulmakt til å iverksette prosjektet innenfor den ramen.

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig.

FOR-12l/t2 VEDTAK- 14.06.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habiltet (Tidligere prosjektleder).
Karlsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6.2.



Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret godkjenner en kostnadsrame på ca. 31 milL. kr. For prosjekt Torggt.
16.

Rådmannen gis fullmak til å iverksette prosjektet innenfor den ramen.

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 bIe enstemmig erklært inhabil i henhold til forvaltnngslovens § 6.2.

Formanskapets innstillng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner en kostnadsramme på ca. 31 milL. kr. For prosjekt Torggt.
16.

Rådmanen gis fullmakt til å iverksette prosjektet innenfor den ramen.

Revidert finansieringsplan må utarbeides og framlegges så raskt som mulig.

128/12: KOMPETANSEPLAN

INNSTILLING:

Kommunestyret tar saken til orientering

KOM-128/12 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering

129/12: TARIFFREVISJONEN PR. 01.5.2012 - URAVSTEMNING

INNSTILLING:

Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tariffrevisjon pr.
01.05.2012.
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KOM-129/12 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune vedtar å stemme JA til det anbefalte forslag til tarffrevisjon pr.
01.05.2012.

130112: DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 1.2.2

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar at

1. følgende punter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes:

1.2.2 (side 2)
Delegerer tisetting i alle andre stilinger til tilsettingsutvalg bestående av to
representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne.
Rådmann leder utvalget.

1.26 (side 17)
~ leder tilsettingsutvalg

2. følgende nyt punk under 1.26/Personalforvaltning tilføres:
~ tilsettinger

KOM-130112 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar at

1. følgende punter i Fauske kommunes Delegasjonsreglement strykes:

1.2.2 (side 2)
Delegerer tilsetting i alle andre stilinger til tilsettingsutvalg bestående av to
representanter for arbeidsgiver og en representant for arbeidstakerne.

Rådmann leder utvalget.

1.26 (side 17)
~ leder tilsettingsutvalg

2. følgende nyt punkt under 1.26/Personalforvaltnng tilføres:
~ tilsettinger



131112: ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT ~ STRÁLEVERNLOVEN
OG STRÁLEVERNFORSKRIFTEN

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 bru av stråling (strålevernorskriften) § 54, 4. ledd,
delegeres til rådmanen i henhold til kommuneloven § 23.

Rådmanen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, heruder også
myndighet til å fugere som underinstans etter forvaltningsloven § 33.

KOM-131112 VEDTAK~ 21.06.2012

Innstillngen ble ensteoomig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsene til å føre tilsyn og fatte vedtak
vedrørende sólarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18,
2. ledd og forskrft 000 strålevern og bru av stråling (strålevernforskriften) § 54,4.
ledd, delegeres til rådmannen i henhold til kommuneloven § 23.

Rådmannen bes delegere myndigheten internt til kommuneoverlegen, heruder også
myndighet til å fugere som underinstans etter forvaltningsloven § 33.

132112: HØRINGSDOKUMENT ~ ENDRING AV BESTEMMELSER I
KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL

INNSTILLING:

Fauske kOIIune vedtar å endre besteIIelsenes § 3 - tidspunt for kjøring ~ i
kommunedelplan med tema motorferdsel ti å lyde:

(( I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevel
forbudt å kjøre om natten mellom kl 

24.00 og kl OTOO. Det er i sin helhetforbudt å kjøre
på l. juledag og l. nyttårsdag.))

PLUT -071112 VEDT AK~ 22.05.2012

Ottar 8kjeUhaug (AP) foreslo:
Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering.

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



r.
Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering.

KOM-132/12 VEDTAK- 21.06.2ÒI2

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 innstiling 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.

133/12: FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES
SENTRUM, ENDRING

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

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentr, endring.

Følgende tiføyelse 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 innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



Med hjemiel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til detaljregulering for Strømsnes sentru, 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.

134/12: FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERINGSPLAN FOR
JAKOBSBAKKN

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakobsbaken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplanart, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

PLUT -069/12 VEDTAK- 22.05.2012

Innstillngen ble enstemmigvedtàtt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemiel i plan- og bygningsloven §12~12, godkjenner Fauske kommunestyre det
fremlagte forslag til områdereguleringsplan for Jakôbsbaken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplankar, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10.01.2012.

KOM-134/12 VEDTAK,. 21.06.2012

Plan~ og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemiel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjenner Fatiske kommunestyre det
fremlagte forslag ti områdereguleringsplan for Jakobsbaken med de endringer som
fremkommer i reguleringsplankar, sist revidert 15.02.2012 og
reguleringsbestemmelser, sist revidert 10. O 1.20 12.

135/12: RV. 80 GANG- OG SYKKLVEG STRANDA - RØVIK. FASTSETTING
AV PLANPROGRAM FOR BALANSEFYLLING VED KLUNGSET

INNSTILLING:

Det vises tiillan- og bygningslovens §§4-1 og 4-2 samt Forskrift om
konsekvensutredninger.
Planprogram (mai 2012) for detalj reguleringsplan for balansefyllng ved Klungset
fastsettes som fremlagt.



PLUT-079/12 VEDTAK- 13.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det vises til Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 samt Forskrft om
konsekvensutredninger.
Planprogram (mai 2012) for detalj reguleringsplan for balansefyllng ved Klungset
fastsettes som fremlagt.

KOM-135/12 VEDTAK- 21.06.2012

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det vises til Plan- og bygningslovens § § 4-1 og 4-2 samt Forskrift om
konsekvensutredninger.
Planprograi (mai 2012) for detalj reguleringsplan for balansefyllng ved Klungset
fastsettes som fremlagt.

136/12: GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER OG
DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrft om gebyr for behandling av
konsesjons~ og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om
delingssamtykke og konsesjon på erverv av eiendo:ier:

1. For behandling av søknad omdelingssamtykke 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 tileggsareal, nausttomter og andre enke saker der
ressursforbruet er lavt.

Sats 2: Kr 5000,- for landbruseiendommer og andre saker med høy
ressursbruk

FOR~ 109112VEDTAK-0(t06.2012

Innstilingen, ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



1._-

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:

l. 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 tileggsareal, 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

Fonnanskapets innstiling ble vedtatt med 27 mot 3 stemmer.

l.

I

VEDTAK:
Fauske kommunestyre fastsetter med hjemmel i ny forskrift om gebyr for behandling
av konsesjons- og delingssaker følgende gebyrer for behandling av søknader om
delingssamtykkeog konsesjon på erverv av eiendommer:

1. For behandling av søknad om delingssartykke 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 tileggsareal, nausttomter og aídre enkle saker der
ressursforbruket er lavt.
Sats 2: Kr 5000,- for landbruseiendommer og andre saker med høy ressursbru

137/12: SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE - FORPROSJEKT

INNSTILLING:

Interimsstyret til Sjunatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk
medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunatteii folkehøgskole i
Valnesfj ord. Beløpet belastes næringsfondet.
Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skal sitte i

. styringsgruppa.
Fauske kommunes støte betinges av at prosjektet fullfinansieres

FOR-120/12 VEDTAK- 14.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
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INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Interimsstyret til Sjunatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk
medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkatten folkehøgskole i
Valnesfj ord. 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 innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Interimsstyret til Sjunkatten folkehøgskole innvilges kr. 200. 000,- i økonomisk
medfinansiering til utarbeidelse av et forprosjekt for Sjunkatten folkehøgskole i
Valnesfjord. Beløpet belastes næringsfondet.
Kommunestyret oppnevner representant fra Fauske kommune som skaI sitte i
styringsgruppa.
Fauske kommunes støte betinges av at prosjektet fullfinansieres

138/12: STEMMERETTSJUBILEET 2013 OG GRUNNLOVSJUBILEET 2014 -
OPPNEVNING A V JUBILEUMSKOMITE

1'..

INNSTILLING:

Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Gruovsjubileet 2014
velges følgende 3 personer:

.

KOM-138/12 VEDTAK- 21.06.2012

Toii Vidar Karlsen (AP) foreslo:
. Harald Jøstensen

. Tomy Pedersen

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo:
. Kenneth Svendsen

Nils Christian Stein bakk (FL) foreslo:- ---------_.~--------
. Karin Rugås

Alle forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



Som komite for gjennomføring av Stemmerettsjubileet 2013 og Grulovsjubileet

2014 velges følgende 4 personer:
. Harald Jøstensen, Furuvn. 5, 8209 Fauske

. Tomy Pedersen, Kleivbakken 8, 8200 Fauske

. Kenneth Svendsen, Tortenli, 8218 Fauske

. Karin Rugås, Finneidgt.16, 8210 Fauske

139/12: FORSLAG PÅ MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LOKAL
SKJØNNSNEMND I NORDLAND FOR PERIODEN 2012 - 2016

INNSTILLING:

Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for
perioden 2012 - 2016 velges:

Medlemmer:
1. ......................
2. ......................

Varamedlemmer:
l. .....................
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 Wollbak

FL's forslag ble truet.

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som forslag til medlemmer og varamedlemmer til lokal skjønnsnemnd i Nordland for
pèfiòdeti2012'~ 2016 velges:

Medlemmer:
1. Cecilie Amundsen, Furtoppen 3,8209 Fauske

2. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske

Varamedlemmer:



1. Harald Jøstensen, Furuvn. 5, 8209 Fauske
2. Ester Wollbak, Haubakken 6, 8209 Fauske

140/12: SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET 2011 - 2015 - VALNESFJORD
PENSJONISTFORENING

INNSTILLING:

Som nyt medlem i eldrerådet for perioden 2011 - 2015 fra Valnesfjord
pensjonistforening velges:

. Unni Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord

KOM-140/12 VEDTAK- 21.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som nyt medlem i eldrerådet for perioden 2011 - 2015 fra Valnesfjord
pensj onistforening velges:

. Unn Holmstrøm, Stokland, 8215 Valnesfjord

141112: VALG AV REPRESENT ANTER FOR VANNOMRÅEUTVALGET I
VANNOMRÅDE SKJERSTAD FJORDEN

INNSTILLING:

1. Vanområdeutvalget i vanområde Skj erstadfj orden konstitueres som et samarbeid
mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.

2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vanområdeutvalget i
Skjerstadfjorden:

fra politisk ledelse: Siv Anita Brekke, ordfører
fra adninistrasjonen: Gudru Hagalinsdottir, leder enhet planutvikling

KOM-141112 VEDTAK- 21.06.2012

Linn NorIlann Godtfredsen (AP) foreslo nytt punkt 2:
2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vanområdeutvalget i

Skjerstadfjorden:
fra politisk ledelse: Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP
fra administrasjonen: Gudru Hagalinsdottir, leder enhet planutvikling

Innstilingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 2 stemmer avgitt for innstilingens pkt. 2.

VEDTAK:
1. Vanområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et

samarbeid mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.
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2. Kommunen velger følgende personer til å sitte i vanområdeutvalget i
Skjerstadfjorden:

fra politisk ledelse: Ottar Skjellhaug, leder Fauske AP
fra administrasjonen: Gudrun Hagalinsdottir, leder enhet planutvikling

142/12: VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE
KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016

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:
. Jane Hatlebrekke

. Bjørn Inge Gabrielsen

. An Cesilie Holand

. Åshild Uhre

. Henr Olsen

. Kirsti Ellngsen

. Tore Stemland

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 20 13 ~ 31. desember 2016 foreslås
følgende 7 personer:

. Jane Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske

. Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske

. An Cesile Holand, Sjøgt. 76, Focus terrasse leilghet 310, 8200 Fauske

. Åshild Uhe, Lyngvn. 35, 8209 Fauske

. Henr Olsen, Tortenli, 8218 Fauske

. Kirsti Ellngsen, Leivset, 8211 Fauske

. Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
12/8323 I

Arkiv sakID.: 12/1959 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyet

Sak nr.: 144/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 04.10.2012

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammeiidrag:

DKOM. 003/12: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - J.M. JOHANSENS
VENNER

VEDTAK:

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

JM Johansens venner, Storgt. 52, 8200 Fauske gis serveringsbeviling til drift av
kaffe/restaurant om bord i båt som omsøkt:

. Organisasjonsnr:

. Styrer:

. Stedfortreder:

. Apningstider:

997488377
Jan Chr. Rystad
Marit B. Hanssen
Mandag til søndag kL. 00.00 - 00.00.
Med bakgru i at det ikke er fastsatt noen faste
Serveringstidspunter, er eier ansvarlig å tilse og beholde ro
og orden på båten når den ligger til kai i sentrum.

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 ,anestilEylkesmaneniNordland,Jmf. .§AA-12_LKommuneloven.og

Forvaltningsloven §29. Frist for aner er 3 - tre - uker fra mottakelsen av dette vedtaket.



INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JournalpostID: 12/8321

Arkiv sakD.: 12/1957

Shittbehandlede vedtaksinstans: Komiunestyet

II 
Sak nr.: 145/12 IKOMMUNESTYRE

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

I Dato: 04.10.2012

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvseIlderiMottaker Tittel

12/5519 I 08/871 29.05.2012 Salten kommunerevisjon HOVEDUTSKRT FRA
IKS REPRESENTANTSKAET FOR

SALTEN KOMMREVISJON
IKS 23.05.12

12/6507 U 12/1561 20.07.2012 Arbeidstisynet VARSEL OMPÂLEGGFRA
ARBEIDSTILSYNT
VEDRØRENDE INKLIM -

SAGATUN HIS SENTER
12/6415 I 11/2825 11.07.2012 Fylkesmannen i Nordland OPpNEVNING AVFORLIKSRA

FOR PERIODEN l.ANUAR 2013
- l.ANUAR 2017

12/7426 I 12/107 29.08.2012 Fylkesmanen i Nordland LOVLIGHETSKONTROLL -

OPPNEVNG AV POLITISKE
REPRESENTANTER TIL
KULTUSKOMITE -

STADFESTING AV
KOMMNS VEDTAK

12/8071 I 11/2754 19.09.2012 Sekretariatet for kommunal INORMSJöN OM
oppreisningsordning i OPPREISNINGSORDNINGEN
Nordland TIL KOMMNE

12/8328 I 12/1965 24.09.2012 Salten Politidistrikt FOREBYGGENDE ARBEID MOT
KRMINLLE MC-MILJØ

INNSTILLING:

Refererte dokuenter tas til orientering.
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HOVEDUTSKRIFT

Onsdag den 23. mai 2012 kL. 1300 på Fauske Hotell, Fauske ble det avholdt møte i
representantskapet for Salten kommunerevisjon IKS.

Til stede:
Asbjørn Jørgensen, Beiarn

Øystein G. Wik, Bodø
Jens-Erik Kosmo, Fauske
Tore Laugsand, Gildeskål
Gisle Hansen, Sørfold
Arne Marhaug, Steigen
Elin Johansen, Meløy
Jan Arild Ellingsen, Saltdal

Forfall:
Hilde Dybwad, Fauske - i hennes sted møtte Jens-Erik Kosmo
Jan-Erik Disen, Steigen - i hans sted møtte Arne Marhaug
Gunnar Stein, Bodø (ikke meldt forfall)
Rolf Steffensen, Hamarøy (ikke meldt forfall)

Øvrige:
Per Asbjørn Andersen, daglig leder
Arne Willy Hillestad, kommunerevisor Bodø
Johan A. Bakke, styrets leder

Det var sendt ut skriftlig innkalling og saksliste til møtet den 24. april og 7. mai 2012.

Til behandling forelå:

Sak 01/2012: Godkjenning av innkallng og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.



Sâk02/Z012: Vålg8Vto',épresentantertll,å'underskriVe .ptotøkòflen

Vedtak:
Gilse Hansen ogJens~Erik Kosnioenstemmjgvalgt.

Sak 03/20:12: Valg av representantskapets ledero,nestleder

Øystein G. Wlk fOrslo Inga~LilJ Sundset som leder

Vedtak:
Ingrl-UllSundsetenstemmig valgt.

JanArildEllngsen forslo Gisle Hansen som nestleder

Vgdtak:
Gisle HansetlenstemmigVålgt.

Såk 04/2012: Våll av ste. '
l henhold til selskap$êvtêtlen skal representantskapets leder ol nestleder fungere som
valgkomité.

Valgkarpitéensfgfjag til spqe:
Johan eakke¡ Bodø
Frlg8"Qttar Os. Beiarn
U$bethKYæl~ i:auské
FlnnArve Moen, SØrfold

personligvaramedlemSiri Vasshi:ui.BoøØ
personlig varamedlem Ragnar JuUUl'. Hamårøy.
personllgvaramédlemClclUe Amundsen, Fauske
personlig varamr:dJem fsldl ¡:edersen)$.øriold

Vedtak:
VaJgkornitéensforslag enstemrnis vedtatt.

Valgkomiléensforslagtil.legerQgnestleder:
leder: Johan Bakkej ßodø .
Nestleder: Finn Arve Moen. Straumen

Vedtak:
Valgkomltéensforslag enstemmig vedtatt.

NYttsty~biir:
.cteder" C.

Ne.stleder
Styremedlem
Styremelem
Styremedlem" )

JOhàn'8akke¡Bodf/c.
FfnnArve Moen,Søffold
Frjgg~Ottar Os. Beiarn
lisbeth Kvæl. Fauske
Teme Z. Hammerfll

pers vara" ."

Il ."

- . -SittVasshaugl-Bodø.
Eskl1 Pedersen, Sørfold
RagoarJullum. Hamêlrøy

CeclUe Amundseo.Fauske
Barbro'Sâkariassen

IL "" Ir

*)Valgt av de ansatte i personalmøte 22!S-2012



Répl'é$enwnUk,pet
Representantskapets leder årlig gOdtgjørelse
Møtegodtgjørelse per møte alle medlemmer

Erstn11i, taptatbétdsførtenøse
Seivstendignæringsdnvendf!
LegitImerte tap avJnntekt ved refusjon til arbeidsgiver
Ulegltlmertê utgifter til' nødvendI8,barnepass,laiidbruksvikar"pass

---- ---- ,-------~~---- ---.'-- - -a.v:~foteldre'---'~-_. - .---.-----, -- --- - ----~- ---,-- _'o --- -

Ulegltimertê tap av il'lntekt(eks. skoleelever, pensjonister)

Sil,kO$/~012: 'Våt. aV revl$or o. ft'l$èttelse av revIsors 'OdtI,rel$è

ltYrets fnnstUJlnli

Til selskapets revfsorgjenvelges Nordland fylkesrevisjon v/fylkesrevisor og revisors honorar for
2011 fastsettes tUkt. 14 350,~. ' .

Vedyk:
iiiostilling enstemmig vedtatt.

sak 06/2012: Arsberetnini og reinska p 2011

Styrets innstilling: '
'l; Arsberetning for 20Htastll orientering.

2. Årsregnskapet for20i! fastsettes slik detforeliggermedet overskudd på
kr.152910,63.

a.Overskuddet avsettes tif fl'iesenkapltal.

\lêdtlk:
Innstiinng enstemmig vedtatt.

Såk07/Z012: Fa$lsettinø.v gpdtCJørelse til stre og representantskap

~tyf9s InnstillIn8i
GodtgJøreìsetHstyret og reptesentantskapetfastsettessllk medvirkning fra dato,

. ,stvret
StyretsleQet årlig godtgjørelse
Styrets hesth.!der åt1íg,Qdtgjørelse
Styretfi J/rigel1ed1enimerlrllgSPdtRÌørelse
MØté89dt$ørelse.per.møteålle'medlémmer
Styretsledèr'arlig telefongodtgjøreise

Ny sat
17 OOO,~

9 200i~

6800,~
i130,~

580,.

Inntil kr. 2 58Ò¡-
I sin helhet

.-1-5501.
3401-

Forslagfra ØystelnG.WiJg
F.o.m .nesternøte i representantskapet dekkes aUe godtgjørelser (reisegodtgjØtelse,
møtegodtgørelse ogt¿lptarbeidsfortjeneste)til representantskapets medlemmer av
eierkommunene. Selskapet s,elvdekker kun årUggodtgjøreJsetllrepresentant~kapets leder.



Vedtak:
Styrets innstiling med endringsforslagfra ØvsteinG.Wil( ensternmjgvedtatt.

Sak08/i012;Fastsetting avbudsjøttrammefor 20i3

Styrets innstillng:
taudsjetttarnmenfor 201~for Salten kommunerevisjoniKS fastsettestil kr. 870QOÖOr.

Vedtak:
Styrets Innstiling enstemmig vedtatt.

Sak o912012:strateglplan2012..i015

StyretsinnstilUng; . .... ..

Strategiplan' 2Qii..201Stas til etterretning.

Vedta.k:

L li nstlllingensternmig vedtatt.

sak i.O/20U: e;vêntilelt

Detförelå ingen sêkèr under eventuelt.

Fåuske,ôenZ9. mai 2012.. .

~ ~'.(.".jl...'..A..
;e...... . W#QL.' .... .....

Pli AsbJ¡k Andéfén
D gi~i~iir/têlé~t¡

,

rJ ~, ..' I.'" It .....~tstS\. .'4 .~\~
Gisle Hansen

....l,!.~
~~~$mø

Utskrift sendes: .
Deltakende kommuner v/ordfører
Médiemmer og varamedfernrteristyret førSaltenkommunerevlsjemlKS
Representanter Og vararepresentanter ¡representantskapet for Salten kommunerevisjon IKS
Nordland fylkesrevisjon v/fylkesrevisor
Saltenkonrollutvalgservlc-v!La-rs-Hansenc - ..-



l FAUSKE KOMMUNE
Rådmannen

KOPI
Arbeidstilsynet
Postboks 4720
7468 TRONDHEIM

Saksbehandler: Gunnar Myrstad - Telefon: 75604072 - Telefaks: 756040 OL

Deres ref.: Vår ref.: 12/6507/GMY Dato: 20.07.2012

VARSEL OM P ÁLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET VEDRØRENDE
INNEKLIMA - SAGA TUN HIS SENTER

Viser til Deres tilsynsrapport og varsel om pålegg den 9.07.2012 med Deres ref. 2012/17578

85657/2012

Fauske kommune har følgende kommentarer til Arbeidstilsynets varsel om pålegg:

Fauske kommune har engasjert Molab AS som gjennomførte nye inneklimamålinger torsdag
19 juli. Målingene ble foretatt som luftmålinger i oppholdsrommene, kjølelager, kontorer og
spisesaL. Rommene som det ble tatt målinger i er valgt ut i samråd med virksomhetsleder. Det
ble i tilegg gjennomført referanseprøver utendørs og tapeprøver for å bestemme hvilke
bakterierIsopp som er i bygget. Rapport fra prøvene vil foreligge medio august
Resultatene av prøvene og vurderingene som gjøres i rapporten vil dane grunnlaget for
videre arbeid.

Fuktskader vil bli utbedret uavhengig av rapporten.

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottak(0fauske.kommune.no

Telefon Faks
75 604000 75 6040 OL

Bankgiro: 45550700348/89510700415

Org. nr: 972 418021



Fylkesmannen i
Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Randi Arctander Enoksen, 7553 16 08
fm norae(§fylkesma n nen. no

Vår dato

11.07.2012
Deres dato
29.06.2012

Vår referanse
2012/5035
Deres referanse
2012/2

Vår arkivkode
752

Fauske kommune
Postboks 93

8201 Fauske

~ Fauske kommune

OR,n I SakshBh.(~ V \J

13(=t-\~
KlasseringJY ~io
I b~15 ìl.êXD2..
_-.- ~ ~..-~_.~I

Oppnevning av forliksråd for perioden 1. januar 2013 - 1. januar 2017

Det vises til kommunens brev av 29.06.20l2.

Fauske kommunestyre har i møte den 10.05.20l2 foretatt valg av nytt forliksråd for
perioden 2013-2017. I henhold tildomstolloven § 58 oppnevner Fylkesmannen herved
medlemmene og varamedlemmene i Fauske forliksråd i samsvar med kommunestyrets
vedtak:

Medlemmer:
l. Bernt Halvorsen, født 29.06.44 - leder
2. Beate Setså Borge, født 04.05.72
3. Sverre Hagen, født 03.05.49

Varamedlemmer:
1. Lisbeth Kvæl, født 18.02.52
2. Vigdis Kristensen, født 02.07.48
3. Lise Karbøl Bakkegård, født 25.03.75

Hvis leder har forfall, trer den av de møtende som er nevnt først i oppnevningen inn i
lederens sted, jf. domstolloven § 27 annet og tredje ledd.

Vi registrerer at kommunestyret har foretatt valg av personlige varamedlemmer. Dette er
ikke i tråd med bestemmelsene. Det fremgår av domstolloven § 27 annet ledd, siste setning:
(( Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.))

Varamedlemmer skal altså innalles i den rekkefølge som fremgår av oppnevningen.

Forliksrådet skal tre i funksjon 1. januar 2013 og skal fungere fram til 1. januar 2017.

De valgte bes underrettet om oppnevningen. Vedlagte skjema bes undertegnet og returnert
hit for de nyvalgte som ikke tidligere har avgitt dommerforsikring.

(

Kommunalavdelinga E-post
fm nopost(§fylkesmannen. no
Internett
www.fylkesmannen.no/nord la nd

Statens hus

Moloveien 10. 8002 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

Telefon: 75 531500
Telefaks: 75531583



DOMMERFORSIKRING

Jeg,

...................................,..........-....................!..,.
(naVn)

fQrlikstådstnedlem ved

..........'.......:.......'.:.........,............,..."......:................,..,...."....,..

(fQrliksrå4)

forsikrer at j eg sOm for1ìksråd.smedletnsamvittighetsrnl1t vil oppfylle depliktersolÎ loven
pålegger forlikStåqsinedlêtnet .. til åtnek1e.mellotnpaltene og søke å bringe i stand forlik
slik sOm etterminbeste overbevisnìtl~l'etto~biiHghet tîsier .,og tisotndOl1meråhal1dle og
døminè sUksotnjegetterlo\7ènog tbrininsainvittighetkan forsvate,ogver~eiiav hat eller
vennskap, verken for gunst eller gaveelleravarmenåPsakvike fra rett og rettferdighet,

Sted: .........,............... ..... ......... ,'" Dato: .................,.,.. ¡.............

. . . ~_ ". "!" ~! "', ¡-,; . t. . ,-., ~_''¡ ',', ~ . . .'t " '-,.0 ;, to. ¡,_~ .. ': .'ti! ."",'.' ~ ,', i, .. _. I: I...

(undersltift)

\



l FAUSKE KOMMUNE
Rådmannens stab

Bernt Halvorsen
Asalvn.20
8209 FAUSKE

Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen - Telefon: 75 604020 - Telefaks: 75604001

Deres ref.: Vår ref.: 12/6665/BVJ Dato: 07.08.2012

OPPNEVNING AV FORLIKSRÅD FRA L. JANUAR 2013 - 1. JANUAR
2017 - DOMMERFORSIKRNG

Det vises til vedlagte brev fra Fylkesmanen i Nordland datert 11.07.2012.

Vedlagt følger ogsã dommerforsikring som bes undertegnet og sendt til Fylkesmanen i
Nordland, Koinunalavdelinga, Molovn. 10, 8002 Bodø, hvis ikke slik forsikrng tidligere er
avgitt.

Med hilsen

:bl&~~
Formanskap~:etær

Mottakere:
Lise Karbøl Bakegãrd
Beate Setsã Borge
Sverre Hagen
Bernt Halvorsen
Vigdis Bodil Kristensen
Lisbeth K væl

Stemland
Kirkevn. 43B
Linerlevn. 16

Asalvn.20
Nedre Hauanvei 3B
Emil Knudsens vei 19B

8215
8207
8207
8209
8209
8230

VALNESFJORD
FAUSKE
FAUSKE
FAUSKE
FAUSKE
SULITJELMA

t"

Kopi til:
Fylkesmanen i Nordland Kommunalavdelinga 8002 BODØ

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torgata 21

E.¡iost: postmottak(tfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/8951 0700415
75604000 756040 OL

Org. nr: 972 418021



- Fylkesmannen i
Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Grethe Breiino. 75 53 16 17

fninogbr (ß fylkesmannen. no

Vår referanse
201212784
Deres referanse
12/3089

Vår dato

29.08.2012
Deres dalo
O?O'¡ 2012

Vår arkivkode

323
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Fauske kommune
, ; ',stJ(h.

Fauske kommune
Posiboks 93
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Lovlighetskontroll - Oppnevning av politiske representanter til
kulturhuskomite - Fauske - stadfesting av kommunens vedtak

Vi viser iil kommunens overscndelse dalert 02.04.12. Videre viser vi til våri brev iil
kommunen av 18,07.12 og kommunens svarbrev av L o.m~. 12.

Sakens hakgrunn

I kommunestyreis møle den 26.0 i. 12, sak 82/12 hle del forelatt valg av represenlanter iil en
kuliurhuskomiie. Som medlcmmer av komiteen ble valgt Ronny Borgc, Trine Nordvik
L~,ki's og Nils Christian Steinhakk.

Representantenc Kjell Sverre Jakobsen, Erling Palmar og Arne B. Vaag lreniniet i samme
møte krav om lovligheiskoniroll med følgcnde ordlyd:

Undertegnede ber 011 lovlighetskOlitroll i sak K082//2. Personen SOll er valgt si/ler
S01l leder (/l kontrolllItvalget i kOlnlllllIen, og lIndertegnede l1ener deifor at hafl
ikke er valgbar." .

Begrunnelse for lovlighetsklagen ble levert kommunen den 20.02. i 2, og der anføres
f~)lgende:

· Nils Christian Steinbakk sitter i dag SOI1 leder (/' kOfltrollkomitéen i Faiiske
koiiiiime

· Faiiske kOfflmline skal leie infl konsiilent/rådgiverfor pro.\jektei.
· Del er saft av pengerfor gjem101I!/ç,'ring (/' prmjektarbeidet (500.000)
· Det er gi/l rom 

for at gruppen skal leie inn ekstern hjelp.
· Under det pågående arbeidei er det viktilJ at parter blir im.'olvert slik som

koiiiiiinens. og el't. andre bestemiielser gir rettledning for.

Ufldertegnede er av den formening av at leder (/1' kontrolliitvalget ikke kan sitte i eii slik
kom iie. og at det dei/or cr i strid med regelverket.lor hm ledelimedlcmmer (/1'
kOlitrollllmlgets medlemmer kaii i'ære eflgmjert i. ..

StateIls tius
fvoloveiefl 10,8002 Bodo
1 elefofl. l~ 5:3 1500
Telefaks: 7!) !i2 09 TI

KorirnunalavcJelinga E-post
frnnopost tg fylkesriannen.no
Infeiielt
www.lyikesrnnnnon.no/nor (Har ¡ti

Telefon: 75 53 1500
T olofnks: 71, ri:) t 5 Ha
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På bakgfiuin av iovlighetsliag~nbJle.$akøii behandlet på flytt ikollí.ues.tyrets inØtøciên

29.03.12iKommunestyret vød.tøkâ opprettbolqø ,sjtttínlig~re vedtak.o¥Sake.1l' blésß1ldt ,tì
FYlkesmannenfor lovlighetskontrolL '

F'ylkesma.uneo har i brev aV 18.01. 1:2 teistspøl'smål til kömmurten øm hvilket mandatog
hvilke fullmakter denne korniteenhar.

Kommunen opplyser i brev av 10.08.12 at bygging av kulturhus komôppi forbindelse med
ãrsbudsjettfor 2012 og økonoinplafi 2013..15. og det ble vedtatt følgende:

...

lJet skallaggesfreme11 sQk omjïnansietingog intlholll(lv kulturhus i 2012.
Finatistering av huset legges inni budsjettet fra 2013.1ilét videre arbeiÇlet settes
det ned en komite som innstílerovenfor kommunestyretom innhold og oinfttng. Det
anbefales å hente inn ekstern kompetanse jbr lÎ Id fortgang î arbeidet. Denne
irinstillngenskal være klar i god tidj'øt bud.~;ettarbeidetneste høst Kulturhuset
skal bygges i sentrum, og rådhuset er første prioritefsomlokasjon. Det tas siJçte på
byggestart i 2013.

Komite(lnskalbestå?v2jtaposi,~jon og en!r4opposisjon.OrclJører ,tiltrer
komiteøn. Komiteen bes sikre at representa~jonfraadniinisira:ijon,ungdoms,.êld,
familiesenterect". kaltur$kolø11, jrivltighet.'lsen,tral, ,rtrdj()rl'unksjansheJptnøde,
utøvere og andre bUr ivaretattikl)1n#een. Det dS(lt!es avkronet SQQ,tlOOtil"dette

arbeidet. Dette inkluderer eve.ntuell innleie av prøsJekthrÇler/rClppotter my,

Utover dette har ikke kulturhi,slvomiuu!h fIott(tt noe mandat!ra komniunestyret. "

Fylkê$lfnnensvul"dßl"ing:

Myndighettilåforeta lovlighetskontraUetter kommuneloven §59ligger hos det enkelte
departement" meii. er'delegert,tll fylkesmannen, ,iOllêlf'ct'de' tleste området.

Ved'iovHghetskotUröU skal d.et t' følge l $Ø 01'. 4 tas stillingtH óm cm avg,fØtelse" _..
a)erinnholdsniessig lovlig
bl er li'ufetavnoen, sOlfhar myndighet ti å treffe en slik avgjørelse,og
e)er blitt til pdlovlîg måte'"

DersornFylkesmannen ved lovligh¡¡tskøntrollen fini:er at det ved avgjØrelsen er gjørtslike
feil at avgjØrelsen må sies åværeug,yldìg,skal vedtaket oppheves. Det ligger imidlertid
utenfor Fylkesmannens 10vIighetskoiitroU å vurdere kommunens skjønnsutØvelse.

Lovlighetskontl'øl1 er ikke en klage i forvaltníngslovensforstand. Fylkesmannen har derfor
ikke koinpetansetiIâfatte ny avgjørelse, bare til å oppheve den foreliggende avgjørelse
dersorndener ugyldig.

Begíredngenom lovlighetskontroll erfremsattavtrekorninunestyrerepreseotanter, og
innen den fastsatte frist på 3 uker fra det aktuellevertaket ble fattet Fylkesrnannen har etter
dette plikt ti å behandle saken etter konuuneloven§59.
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Anførselen i lovlighetsklagcn går på at formannen i kontrollutvalget ikke kan velges som
medlem av kulturhuskomiteen. Vurderingen i dcnnc sakcn blir dermcd om vcdtaket cr i
samsvar med loven. dvs. om vcdtaket cr innholdsmessig lovlig.

Eller kommuneloven * 77 er medlemmcr og varamedlcmmer av nemnder med
hcslutningsmyndighetuiclukket fra valg iil kontrollutvalget. I Bernt og Overt'is
kommentarutgave til komiminelovcn, note 9 til * 77 er detuiialt atutelukkelsesregelen i
utgangspunktei også vil ramme medlemmer av komitcer. hvis ikkc disse cr ct "'reiit
.Wlk.:torberedelide orgiln. ..

Spørsmålct er her om kulturhuskomiieen kan regnes som ei nemnd med
beslui ni ngsmyndighet.

Dct er i lovfolarbcidcne ikke mcrmcrc avklart hva det betyr at en nemnd har
besllltliilig.\"lyndighet. Ved kontakt med Kommunaldepartementet har vi fliii avklart at
besliitningsmyiidighet mli forstås slik at det gjeldcr myndighct til å lreffe avgjørelser i en
konkrct sak. Beslutninger som tas i forbindelse mcd saksforbcredelsen aven sak kommer
ikke inn under denne betegnelsen.

Denne komiteen er satt ned for å utarbeide et forslag iil komiminesiyret om "iml/lolcI og
oiifmig"' i kulturhussaken. Komiteen skal kun fremme forslag til komiminestyrct. og har
ingen avgjørclsesmyndighet ideiie sp0rsmlilet. I l¡1lge mandatet kan komiteen innhenie
ekstern kompetanse, og etler del vi forstår har de kr 500.000 iil disposisjon til delle
arbcidet. Avgjørelser om å engasjere prosjektleder o.l. er avgjørelser underveis i
saksbehandlingen. og vil eller det vi kan se ikke komme inn under betegnelsen
besiiitiiingsmyndighet. Fylkesmannen er derfor enig med kommunen i at kulturhuskomiteen
ikke er en komite med beslutningsmyndighet. Komiteen må hetegnes som el
saksforbcredende organ, og formannen i kontrollutvalget Nils Christian Steinhakk kan
dermed velges som medlem av denne komiteen.

Fylkesmannen finner etler detle at kommunens vediak om valg av kuliurhuskoniite er
gyldig, og lovlighetsklagen tas dermed ikke til fýjlge.

Konklusjon:

Fylkesmannen kan ikke se at kommunestyrets vedtak i sak 082/12 av 26.01.12 er ulovlig.
og vi finner derfor ikke grunnlag for ri oppheve vedtaket.

Fylkesmannen har hehandlet saken i medhold av kommuneloven * 59, jf. rundskriv
H-25/92 og H-6/95 (revidert utgave datert 01.06.92).

A vgjorelsen forutsettes gjort kjent for kommunesiyret.

Med hilsen

~ArnC~Vil'" (c.L) ·
avdelingsdirekt~jr

--
\çr ~~~~
Tor Sande

kontorsjef



Sekretariatet for Kommunaloppreisningsordning i Nordland

Til kommunene i Norland

OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN OG
SPESIALSKOLEELEVER i NORDLAND FYLKE

Som kjent har samtlige kommuner i Nordland fylke gitt tilslutning ti en felles
oppreisningsordning for barnevernsbarn og spesialskoleelever tilhørende hjemkommunene i
Nordland 'fylke.

Oppreisningsordningen bygger på forslaget fra Fylkesmannen i Nordland som etter
anmodning fra Helgeland regionråd i 2009 igangsatte arbeidet med å utrede en felles ordning
for saÍtlige kommuner i Nordland fylke.

I tråd med forslaget fra Fylkesmannen og KS som kommunene har godkjent, er det i august
2012 etablert et sekretariat og et oppreisningsutvalg som skal behandle søknadene om
oppreisning. Sekretariatet er i :fll drift fra 1. september i år. Funksjonsperioden for
sekretariatets to ansatte er foreløpig fastsatt ti 1 og ~ år.

Nordland fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet og har dessuten påtatt seg
tiretteleggelse av driften av dette, som har kontor i Sjøgata 3 i Bodø.

Sekretariatet har ansvaret for søknadsbehandlingen og oppfølging av de enkelte søkere frem
ti avgjørelse i Oppreisningsutvalget er fattet. Det er opprettet en egen klagenemnd uavhengig
av hjemkommunen. Søker har rett til å bringe avslag på krav om oppreisning inn for
klagenemnda.

Oppresiningsordningen er ment å dekke krav som kan ha oppstått før 31.12.1992.

Søknadsperioden vil vare i et år, fra 1. oktober 2012 til1.oktober 2013.

Ut fra sammenlignbare ordninger i andre kommuner, vil en saksbehandlingstid på 6 måneder
være påregnelig fra søknad innkommer, ti saken er avgjort i Oppreisningsutvalget.
Sekretariatet er avhengig av et godt samarbeid med hver enkelt kommune i forhold til
informasjon og innhenting av dokumentasjon. Særlig viktig vil det være at dokumenter fra
kommunens arkiv/fjernarkiv blir gjort tilgjengelig så raskt som mulig.

I anledning oppstart av ordningen blir det avholdt pressekonferanse i sekretariatets lokaler i
Sjøgata 326. september 2012 kL. 10.00. Leder av Oppreisningsutvalget ekstraordinær
lagdommer Gunnar Lind vil sammen med sekretariatets ansatte være ti stede.

For at oppreisningsordningen skal nå målgruppen vil det være avgjørende at informasjon om
denne er lett tilgjengelig i hver enkelt kommune. Sekretariatet oppfordrer til at det blir gitt
informasjon til alle kommunale tjenesteområder og til akelle frivilige organisasjoner. Det
ses på som spesielt viktig at ledelse og annet nøkkelpersonell i de enkelte barneverntjenestene



i Nordland holder seg godt informert om ordningen og hva den i praksis vil innebære for den
enkelte søker.

i

Som et ledd i sekretariatets informasjonsplan ved oppstart av oppreisningsordningen sendes
med dette ut informasjon om ordningene som kommunene bes benyttet i sitt videre
informasjonsarbeide. Kommunene oppfordres også til å hjelpe til med at oppslaget (( Tidligere
barnevernsbarn?)) settes opp på infotavler på hos Nav, legekontor og andre venterom som
tjenestemottakere bruker.

Søkerne må benyte søknadsskjema i papirformat som blir å finne på fylkekommunens
hjemmeside og hos Fylkesmannen i Nordland: sidene skal kunne lastes ned i Wordformat
eller pdf fra nettet. Dette må legges ut og kommunenes hjemmeside og i alle servicetorg.

Kommunens servicetorg og lokal barneverntjeneste bes å ha søknadsskjema tilgjengelig i
papirformat. Søknadskjema, vedtekter og info-folder vil bli lagt ut på hjemmesidene til
Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.

Spørsmål som gjelder ordningen kan retteS til rådgiver Gunn~BeateLorentzen mobil nr
95858023 eller sekretariatsleder Øystein Hanseii mobil nr 94781168.
Sekretariatets post adresse er: Sekretariatet for Kommunaloppreisningsordning i Nordland
Fylkeshuset, 8048 Bodø. Sekretariatet kan også kontaktes på mailadresse: gbltfnfk.no eller
oystein.hansen(fnfk.no

Sekretariatet ønsker. å ha en god dialog med de involvere i kommunene og håper på godt
samarbeide i hele prosjektperioden.

Følgende materiell vedleggs:

Oppslag oppreisningsordning

Vedtekter

Infoskriv

søknadsskj emå

Vennlig hilsen

øystein Hansen Gunn - Beate Lorentzen



VEDTEKTER.

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland.

§ 1 Formål

Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og
gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller
omsorgssvikt i institusjon under plasseringa av deltakerkommunenes barnevern, eller
forløperne til dette i perioden fram til 31.desember 1992.

§ 2 Oppreisningsutvalg

KS Nordland og Fylkesmannen i Nordland oppnevner i felleskap et oppreisningsutvalg.
Utvalget skal ha tre medlemmer. Leder for utvalget skal være jurist med
dommerkvalifikasjoner. I tilegg skal det utpekes tre vararepresentanter. Dersom noen av de
ovenfor nevnte personer må fratre i løpet av virkeperíoden skal KS Nordland og
Fylkesmannen i Nordland oppnevne nye medlemmer/vararepresentanter.

§ 3 Sekretariat for OIJpreisningsutvalget.

Det skal opprettes et sekretariat for oppreisningsutvalget. Sekretariatet skal besitte nødvendig
faglig kompetansen, herunder juridisk.

§ 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning.

Personer som ble plassert av deltakerkommunen i institusjon, fosterhjem, skolehjem eller
spesialskole i perioden fram til 31.12.1992 og som ble utsatt for overgrep, omsorgssvikt, eller
opplevde uverdige omsorgsforhold, kan gis kommunal oppreisning når dette anses rimelig.

Ved vurderingen av om oppreisning skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skal det særlig
legges vekt på:

Omfanget av overgrep

Om søker har vært utsatt for omsorgssvikt eller levd under uverdige omsorgsforhold.

Oppreisningen ytes ikke for økonomiske tap.

Ved vurderíng av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon
som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge
til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under en plassering
iverksatt av kommunen.

Oppreisningen ytes bare til søker. Dersom denne dør før vedtak er truffet, tilfaller
oppreisningen de etterlatte, dersom søker har arvinger i første arveklasse.

§ 5 Saksbehandling

Personer som ble utsatt for overgrep eller opplevde uverdige omsorgsforhold, kan søke om
kommunal oppreisning. Søknad om oppreisning fremsettes for sekretariat.



Søknaden må fremsettes skriftig. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til
grunn for kravet om oppreisning. Sekretariatet skal på forespørsel bistå søkerne ved utforming
av søknadene.

Søker må i forbindelse med søknaden frasi seg retten til å gå til søksmål mot
deltakerkommunen for samme forhold som det er innvilget oppreisning for.

Dersom det er nødvendig kan sekretariatet og/eller oppreisningsutvalget be søkerne om
supplerende opplysninger for å sikre at søknaden blir så godt opplyst at det er forsvarlig å
treffe vedtak.

Sekretariatet kan i særlige tilfeller innvilge dekning av utgifter til bistand, herunder advokat,
for å fà utarbeidet søknaden eller påklage et vedtak.

Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstillng ti oppreisningsutvalget.

Oppreisningsutvalget holder møte til behandling av søknadene etter innkallng fra utvalgets
leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes.

I vedtakene skal det opplyses om retten til å klage.

Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen.

Saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig og skal uansett ikke overstige ett år.
Saksbehandlingstidert ved en eventuell klageomgang kommer i tilegg.

Etter at oppreisningsordrtingen er avviklet, skal saksdokumenter behandles etter arkivlovens
bestemmelser.

§ 6 Utmåling av oppreisning

Oppreisning kan ytes med et beløp fra kr. 200.000,~ inntil kr. 725.000,- utmålt individuelt
etter utvalgets skjønn. Det skal legges vesentlg vekt på søkers egenerklæring.

Ved vurderingen av om oppreisnings skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skiles det
mellom aktive overgrepshandlinger, det vil si konkrete ulovlige og straffbare handlinger, og
det som kalles passive handlinger, det vil si omsorgssvikt.

Til de som gjenrtom egenerklæringer og eventuell annen dokuentasjon klargjør at de har
vært utsatt for seksuelle overgrep, og/eller grov vold, skal oppreisning tilkjennes fra kr.
300.000,- inntil kr. 725.000,-. Det samme gjelder for de som har vært utsatt for gjentatte
overgrep.

Til de som gjennom egenerklæring og eventuell annen dokumentasjon klargjør at de har vært
utsatt for omsorgssvikt eller andre uverdige omsorgsforhold ytes en oppreisning på inntil kr.300.000,-. .
§ 7 Klage

Oppreisningsutvalgetsvedtak kan påklages til oppreisningsutvalgetskJagenemnd. Denne er
identisk med fylkeskommunens klageorgan. Klagen skal først vurderes av
oppreisningsutvalget.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
søker.



§ 8 Avkorting

Dersom søker har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal eller fylkesvis
oppreisningsordning for det samme forhold skal det gjøres fullt fradrag for det beløp som
eventuelt er tilkjent tidligere.

§ 9 Frist for fremsetting av søknad

Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen ett år fra den dato
oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisning for
fristoversittelse. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt atbeid inntil alle søknadene som er
innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort.



KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING I NORDLAD FYLKE FOR PERSONER

SOM HAR VÆRT PLASSERT AV BARNEVERNET ENKELTKOMMUNER I
NORDLAND FYLKE I PERIODEN FØR 31.12.1992

Formålet med erstatningsordningen er å markere at enkeltkommunene i Nordland fYlke vil
påta seg et moralsk ansvar og gi en unnskyldning til de barna som har opplevd overgrep eller
omsorgssvikt under opphold på spesialskoler, institusjon eller fosterhjem i perioden før
31.12.1992.

Hva går oppreisningsordningen ut på ?

Oppreisningen er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de
lidelser som den enkelte har opplevd å bli påført. Oppreisningssordningen er ikke ment å
utmåle erstatning for økonomisk tap.

Oppreisningen fastsettes individuelt og skjønnsmessig og vil variere fra et minimumsbeløp på
kr. 200.000,- og til et maksimumsbeløp på innti kr 725.000,- .

Hvem kan søke?

Personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de har vært plassert i
institusjon eller fosterhjem aven kommune i Nordland fYlke i tidsrommet 01.01.1945 -
01.01.1993.

Hvor lenge gjelder ordningen?

Ordningen gjelder i ett år fra og med 01.10. 2012 og til og med 01.10.2013.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må fremsettes skriftlig. Søknadsskjema ligger på kommunenes hjemmesider eller
fas ved henvendelse ti sekretariatet for oppreisningsordningen. Dersom det er behov for hjelp
ti â utforme søknaden kan sekretariatet bistå med dette.

Alle søkere må benyte skriftlig søknadsskjema (papirutgave).

Søkerne kan bli bedt om å gi supplerende opplysninger dersom det er nødvendig for å sikre at
søknaden blir godt nok opplyst til at det er forsvarlig å treffe vedtak.

Hvem skal behandle søknaden om oppreisning?

Søknadene skal avgjøres av Oppreisningsutvalget som består av tre personer. Utvalgets leder
utvalget er jurist og har dommerkvalifikasjoner.

Søknadene vil bli tatt imot av Sekretariatet for Kommunal oppreisning i Nordland.
Sekretariatet skal motta søknader og behandle disse. Sekretariatet har sosialfaglig og juridisk
komJleti:nse.

Hva skjer når sekretariatet har mottatt søknaden?

. Sekretariatet registrerer søknadene og innhenter relevante opplysninger.



. Søkeren blir vanligvis innkalt ti samtale.

. Sekretariatet skriver en innstiling med forslag til vedtak.

. Søker mr mulighet til å uttale seg om sekretariatets fremstiling av saken innen en gitt

frist.

. Saken avgjøres i Oppreisningsutvalget.

Sekretariatets målsetting er at saksbehandlingstiden ikke skal overstige 6 måneder.

Klageadgang

Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages tilOppreisningsutvalgets klagenemnd som er
identisk med Nordland fylkeskommunes klageorgan.

Hvor skal søknad sendes?

Søkand sedes ti:

Sekretariatet for Kommunaloppreisningsordning i Nordland.

Fylkeshúset , 8048 BODØ.

Flere opplysninger om ordningen.

Flere opplysninger

Opplysninger om vedtekter og søknadsskjeme vil bli lagt ut på kommunenes hjemmeside.

Norland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland har dessuten opplysninger om
ordningen på sine nettsteder hhv ww.nfk.no

Nærmere opplysninger gis ved henvendelse til sekretariatet telefon nr. 94781168 eller telefon
nr. 95858023.

IJ



TIDLIGERE

BARNEVERNSBARN??

Har du opplevd overgrep eller
omsorgssvikt under plassering av

barnevernet i en kommune i Nordland?

~~Ql~&'n. ~v. _ .~,,~. ~_.. "~ ~

Oppreisning innebærer at kommunen gir en økonomisk
kompensasjon og en uforbeholden unnskyldning for den urett

som ble begått.

Ordninger gjelder plasseringer foretatt av barnevernet i en nordlandskommune i
perioden før 31.12.1992.

SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER 20131

For mere informasjon og søknadskjema:

Sekretariatet for Kommunal oppreisning i Nordland
Fylkeshuset
8048 BODØ

Telefon sentralbord 75 65 00 00
Øystein 94 78 i i 68
Gunn-Beate 95 85 80 23



Oppreisningsordning

Oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under
barnevernets omsorg i Nordland er nå startet opp.

Søknadsperioden er fra 01.10.2012 til 01.10.2013.

Det er opprettet et eget sekretariat som skal administrere ordningen på vegne av de deltagende
kommunene. Sekretariatets oppgaver er å gi informasjon, utarbeidesøknadsrutiner, gi
veiledning til søkere og være saksforberedende organ for et eget oppreisningsutvalg som
treffer den endelige beslutning i de enkelte sakene.

Om oppreisningsordningen

Den kommunale oppreisningsordningen gjelder for personer som gjennom egenerklæring
ogleller annen dokumentasjon klargjør at de i perioden før 31.12.1992 har vært utsatt for
overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med
hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjtddende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i
institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem. Kommunene ønsker med en slik
oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for svikten i tjenesten og å gi en uforbeholden
unnskyldning til disse personene.

Ordningen innebærer også at det vil bli gitt et oppreisningsbeløp, varierende fra kr 200 000,-
til kr 725 000,- , til dem som mr sin søknad innvilget. Oppreisningsbeløpets størrelse vil
måles ut frakaraker og omfanget av omsorgssvikt - overgrep og er ment som en symbolsk

, og økonomisk kompensasjon for de alvorlige belastninger og lidelser mange har blitt påført.

LIN TIL VEDTEKTENE

Kommunene er ansvarlig

Det er de enkelte kommunene som deltar i ordningen som er ansvarlige for å utbetale
oppreisning til sine innbyggere.

Alle kommunene i Nordland er med i oppreisningsordningen.



Sekretariatet

Post tilOppreisningsordningen kan sendes til følgende adresse

Sekretariatet for kommunal oppreisning i Nordland

Fylkeshuset

8048 BODØ

Du kan også henvende deg til sekretariatet på telefon 94 78 11 68 (Øystein) eller

95859023 (Gunn-Beate)

Besøksadresse er Sjøgata 3, Bodø.
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8200 FAUSKE

Deres rejéralZse Vår refralZse Dato
24.09.2012

FOREBYGGENDE ARBEID MOT KRIMINELLE MC-MILJØ

Som dere sikkert kjenner til gjennom media og andre kanaler har flere kriminelle
MC-miljø - såkalt 1 % klubber - vist sin interesse for Nordland og Salten. Dette er
klubber som definerer seg utenfor det norske samfunnet og som har sine egne lover og
regler. De anser seg som et brorskap og ca. 2/3 av medlemmene er straffedømte.

Politidirektoratet har i 2012 definert totalt 6 MC-klubber som L % klubber, dette er Hells
Angels, Outlaws, Gladiators, Bandidos, Coffin Cheaters og Mongols, se vedlagte
eksemplar av bladet Norsk politi nr. 2/juni 2012 for nærmere informasjon om disse
klubbene. Gladiators har etablert en fullverdig avdeling i Bodø. Hells Angels har nære
bånd til Turnout MC på Fauske, og Outlaws MC er under etablering på Rognan. Det
finnes også flere andre eksempler fra Nordland på at 1 % klubbene har støttespilere i
ulike lokale support-MC-klubber.

Politiet er av den oppfatning at de kriminelle MC-miljøene er blant nettverkene som
representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet i Norge. Til tross for at
de fleste medlemmene er straffedømte, klubbhus brukes til ulovlig skjenking og
oppbevaring av narkotika, penger hvitvaskes og våpen oppbevares ulovlig, så mener
L % klubbene selv at de ikke er kriminelle. De gjør også det de kan for å fremstå som
entusiaster med interesse for motorsykler, skinnvester og tatoveringer. Politiet er derimot
- på bakgrunn av etterretningsinformasjon, en rekke straffesaker og dommer - overbevist
om at medlemmer av 1 % klubbene, utøver sin kriminalitet helt eller delvis på bakgrunn
av klubbene. Derfor er det et mål for politiet å bekjempe klubbene med alle lovlige og
demokratiske midler.

En vellykket satsning forutsetter at politiet tar i bruk de virkemidler som er tilgjengelige,
men vi kan ikke lykkes alene. Bekjempelse av kriminelle MC-klubber og såkalte
L % miljøer er en oppgave for flere aktører i samfunnet og vi ønsker derfor et godt
samarbeid med næringsliv, kommune og fylkeskommune.

Salten politidistrikt



(,

2

I brev av 3. september 2012 til Salten politidistrikt fra fylkesrådsleder Odd Eriksen gir
Nordland fylkeskommune politiet støtte i arbeidet mot organisert kriminalitet, og sier
samtidig at kriminalitet organisert gjennom MC-klubber ikke er velkommen i Nordland.
Flere andre fylkeskommuner har inntatt lignende standpunkt.

Salten politidistrikt ønsker at samtlige kommuner i vårt politidistrikt skal engasjere seg
tilsvarende og bidra i det forebyggende arbeidet mot MC-kriminalitet. Vedlagt følger
kopi av ovenfor nevnte brev fra Nordland fylkeskommune der de erklærer L % klubbene
for uønsket i Nordland. Salten politidistrikt har et sterkt ønske om at samtlige kommuner
i vårt politidistrikt skal uttrykke det samme standpunktet. Et slikt standpunkt vil være
veiledende for innbyggerne og lokalsamfunnet, samtidig som det gir de berørte instanser
nødvendig støtte i det forebyggende arbeidet.

Hvis ønskelig kan Salten politidistrikt - for eksempel gjennom politiråd - bidra med
informasjon om de kriminelle MC-miljøene både lokalt og nasjonalt.

Gjenpart av dette brev sendes Midtre Hålogaland politidistrikt og Helgeland politidistrikt
med forslag om at de sender tilsvarende oppfordring til sine kommuner.

Vi imøteser deres støtte.

Med hilsen

(ì - ¡y()~ ')"! V.
~OveHeirUt
politimester

Vedlegg:
Norsk Politi nr. 2 I Juni 2012

Gjenpart:
Midtre Hålogaland politidistrikt
Helgeland politidistrikt
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Politimesteren i Sa1ten

Heidi Kløkstad
Kongensgt. 81

8005 BODØ

Forebyggende arbeid mot MC-kriminalitet

Jeg viser til ditt brev av24.7 .2012 hvor du inviterer Nordland fylkeskommune til et samarbeid om
forebyggende arbeid mot MC-kriminalitet. La meg først beklage at svaret kommer sent, det har
sammenheng med ferieavviklingen.

Nordland fylkeskommune er klar på at kriminalitet i alle former er uønsket i samfunnet og at
kriminalitet organisert gjennom MC-klubber ikke er velkommen i Nordland. Vi støtter Salten
politidistrikt i sitt arbeid mot den organiserte krIininaliteten og ønsker å være med videre i arbeidet.
Vi ønsker med dette å invitereSa1ten politidistrikt til åmøte på et av fylkesrådsmøtene i høst for å
informere .fy lkesrådet om -l%-k! ubbene.

I ditt brev varsler du at det vil bli initiert et felles111øte om problemstillingen i løpet av høsten. Vi
imøteser invitasjonen til et slikt møte og vil etter beste evne delta.

Fylkeskommunen skal favne om hele fylket, og i fylket er det tre politidistrikter. Vi håper derfor at
Salten politidistrikt også vil inkludere Helgelandpòlitidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt i
arbeidet hvis problemstillingen er relevant for dem.

Odd Eriksen
fylkesrådsleder

MOTTA.,TT

1 1 SEPT 2012
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Avdcling:
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ØKONOMIMELDING 2/2012

Vedlegg: Investeringer 2012 - status pr 31.8.2012

Økonomimelding 2/2012 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 31.08.2012. Den
økonomiske statusen vil danne grulaget for forslag om ulike budsjetteguleringer.

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med
forskrift og finansreglement.

1.0 RESULTATVURDERING

Driften av enhetene
Tabell 1 nedenfor viser at enhetenes utgifter pr 31. august ligger 5,7 milL. kr. høyere enn
periodisert budsjett. I tilegg kommer et ikke-fordelt innsparingskrav på lønn på 5 mil. kr.

i' Prognosen for 2012 tilsier et forventet merforbru på 10,9 mil. kr. I tilegg kommer 5 mil. kr i
ikke fordelt budsjettert kutt i fast lønn. Til saren gir dette et forventet merforbru for 2012 på
15,9 milL. kr. Som det framgår uider pkt. 2 er det Rådmanens stab, barehager og
hjemmetjenester som rapporterer de største forventede overskridelsene. Når det gjelder
rådmanens stab knyter dette seg i sin helhet til merutgifter rudt samimdlìngsreformen jf. pkt.
2.2.

I forhold til innsparingskrav på 9 mil. kr. på fast lønn i opprinnelig budsjett ble 4 mil. kr.
regulert inn og fordelt på enhetene i budsjettregulering 1/2012. Som det framgår av prognosen i
tabell 1 ligger enhetene nå an til et mindre forbruk på ca. 1 mill. ,kr. Justert for rest ikke fordelt



innsparing på 5 milL. kr., ligger vi an til et totalt merforbruk på fast lønn på 4 milL. kr. Tar vi i
tilegg med at budsjettet for fast lønn i utgangspuntet var ca. 2,5 mil. kr. for lavt i forhold til
beregnet lønnsvekst, betyr dette at enhetene i realiteten har tatt inn ca. 7,5 mil. kr av opprinnelig
budsjettert innsparing. I dette beløpet ligger også konsekvensen av vårens streik med 1,3 mil. kr
i lavere lønnsutgifter.

Dette er i utgangspuntet en positiv ùtvikling. En må imidlertid se dette i samenheng med netto
vikar og overtidsutgifter for å få et fullstendig bilde av utviklingen. Dessverre viser prognosen en
overskridelse på netto vikartgifter og overtid (fratruet refuderte sykepenger) på 6,6 milL. kr.

Det betyr at det som er spar inn på fast lønn i stor grad finnes igjen som merforbruk på
vikartgifter.

Hvis vi samenligner med regnskap 2011 viser prognosen likevel en reduksjon i samlet lønn
fratruet effekt av lønnsoppgjør på ca. 5 milL. kr.

Når det gjelder kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ligger
prognosen 2,9 milL. kr. over budsjett. Rådmannen vil fokusere på kostnadskontroll i årets 4 siste
måneder for å hente inn størst mulig del av dette.

På inntektssiden viser prognosen en merinntekt på 1,2 mil. kr. når en ser bort fra merinntekter
sykepenger. Dette dreier seg i hovedsak om en merinntekt på ressurskrevende bruere på ca. 1
mil. kr.

Tabell L viser samlet oversikt over alle resultatenheter pr 2. tertial 2012.

Tabell 1- Samlet forbruk resultatenheter fol"delt på utgifer og inntekter pr 2. tertial 2012 (i mil.
kr)

Reg.l;udsjett Reghskap Forbruk Periodisert Avvik Årspri;gtJQse Prognose
2012 hittil hittil % Bqdsjett hittil i kr avvik 31,2

Fast lønri 28a487 18060 0,6~ 180182 418 287554 "933

Overtid 1793 2315 1,29 1195 1120 2553 760
Vika rutgi fter I n kl ekstèrne 20124 22623 1,12 13416 9208 30735 10611
Anneri lønn 23468 1360 0,58 15645 .2045 22533 "935

Sosiale utgifter 66341 45987 0,69 44228 1760 66095 -246
KjØpsciìT Inngår Ikommunal tjenesteprod 92926 61375 0,66 61950 -575 94842 1916
KjØp som erstatter kcimmunal. tjeriesteprod 642a9 36928 0,57 45318 .8390 69264 4975
Overføri nger 34086 28775 0,84 22724 6051 34145 59

Sykepenger ¡fØdsel spenger -12639 -11459 0,91 -8426 -3033 -16689 -4049
Sum utgifter 578874 380745 0,66 376231 4514 585137 12158
Awi k - Utgi fter - - 0,01 O O - -

Nettl) renter, finans transaksjoner -655 -49 0,07 .436 387 -763 -108
Brukerbetalinger. Salgs- Qglelelnntekter -49045 -30657 0,63 -32697 204 -48625 420
Overførl rigs I nntekter eks kL. syke og føds el s p -41743 -28523 0,6a -27828 "694 -41069 -326
Tilskudd stat, kommurier og private -2589 -2273 0,88 -1726 "547 .3816 "1227
Sum Inntekter -94031 -61501 0,65 -62687 1186 -94273 -1241
Awi k - Inntekter - - -0,01 O -O - -

Netto 48843 319244 0,66 31;l544 5700 490a64 1!l9:L7



2.0 RApPORTERING RESULTATENHETER

Tabell 2 - Netto forbrukfordelt på enhetene pr 2 tertial 2012 (i mil. kr)
Reg budsjett Regnskap Forbruk hitti Periodisert Avvik Ãrsprognose Prognose

Enhet 2012 2012 % Budsjett hitill avvik 31.12
Politisk virksomhet 8521 4358 51,1% 5662 -1304 9021 500

Rådmannens stab 39479 27756 70,3% 25536 2220 42978 3500
Kultur 11601 8053 69,4% 7450 603 11366 -235

Vei/gatelys 8230 4654 56,6% 540 .746 8183 -47

Bygg/eiendom/idrett 3964 28072 70,8% 25565 2507 4004 400
Plan/utvikling 4492 2504 55,7% 2803 -299 4401 -91
Fauske storkjøkken 2882 2235 776% 1831 40 2882 -

5kole 10454 66937 64,0% 66264 673 105500 953
Barnehage 54566 36499 66,9% 38208 -1709 57077 2511
Sykehjemmet 55638 37744 67,8% 35295 2449 57092 1454
Hjemmetjenesten 50107 35709 71,3% 31755 3953 53086 2979
Helse 31713 17039 53,7% 20358 -3318 30882 -831

MiljØ og habUlitering 18671 13903 74,5% 11 780 2123 18516 -1155
NAV Fauske 15751 9328 59,2% 10355 -1027 16623 872

Banie/farni li eenheten 28552 18481 64,7% 18533 -53 28660 108

Integrering 10451 5972 57,1% 6749 -778 10451 -

SUrn alle enheter 48843 319244 65,8% 31354 5700 490864 10917

2.1 Politisk virksomhet
Kommunestyret vedtok i budsjettregulering 112012 en reduksjon i godtgjørelser/frikjøp på til
Samen 0,5 mil. kr. Det er foreløpig ikke gjort noen endring i godtgjørelsesreglementet. Det er
dermed tvilsomt om denne regulerìngen vil gi noen effekt for regnskapet 2012.

2.2 Rådmannens stab
Utgifter og inntekter vedrørende samandlingsreformen budsjettert på et eget ansvar under
brukerkontoret som igjen er plassert under rådmannens stab.

Tabell 3 - Forbruk hittil og prognose utgifer samordningsreformen 2012 (i mil. kr)
Budsjett Regnskap Regulert Prognose

2012 praug budsjett 2012

Utskrivingsklare somatiske pasienter 3,0 0,3 3,0 0,6
Meqisinsk medfinasiering 6,0 8,5 6,0 11,9

Delsum 9,0 8,8 9,0 12,5

Økning sykehjemmet* - 1,9 3,0 3,0

Totalt 9,0 10,7 I 12,0 15,5

* Antattforbruk

Det ble i vedtatt budsjettet 2012 budsjettert med 9 milL. kr. som skulle dekke kostnadene til
samhandlingsreformen. Dette er en differanse på 2,8 milL. kr. fra det som var tildelt over
ramen og var den forutsatte effektiviseringen en skulle oppnå i Fauske kommune. Kostnadene
har blitt større enn forventet, slik at prognosen er 3,5 mil. kr. over budsjett.



I tilegg ble det er vedtatt å øke bemaningen på sykehjemmet med 6 årsverk for å imøtekomme
utfordringene med samandlingsreformen. I økonomimelding 1 2012 ble det beregnet ti 3 milL.
kr.

Utbetaling for utskrivningsklare pasienter er gått kraftig ned etter at det ble opprettet flere
kortidsplasser på Fauske sykehjem. Det gir en lav prognose. Når det gjelder medisinsk
medfinansiering er prognosen basert på utviklingen hittiL. Utbetalingen til medisinsk
medfinansiering er basert på DRG poengene som er registret fra Helseforetaket. Det registreres
flere DRG poeng i 2012 enn det som lå til gru i grunnlaget for å beregne årets kostnad. Om det

foreHgger feil i beregningsgrulaget til medisinsk medfinansiering eller om det er en reell
økning i forhold til beregningsgrulaget er noe uklart. Helseforetaket er også blitt dyktigere til å
registrere DRG poeng. Konsekvensen er at reformen innen medisinsk medfinansiering for
Fauske kommune er underfinansiert.

Rameoverføringen til samandlingsreformen var 11,8 milL. kr. før midler til
overgangsordninger. I forhold til det vil Fauske kommune totalt benyte 3,7 mil. kr. over det
som i inngikk i ramen.

2.3 Skoler
Vestmyra skole har fortsatt hø sykefravær. Dette gir betydelig merforbruk på vikartgifter,
samtidig ligger beregnede refusjoner på sykepenger tilsvarende over budsjett, samtidig som det
forventes høyere refusjoner for gjesteelever enn budsjettert. Forventet merforbru knyter seg til
budsjettert virkning av struturendring som ikke ble gjennomført jfr. egen sak ang skolestrktu.

2.4 Barnehager
Kunskapsdepartementet har gitt de private barnehagene medhold i at prem,ieavvik på pensjon
ikke skaI gå til fradrag ved beregning av kommunalt tilskudd. Kommutiene har ment at så lenge
staten selv beregner kommunenes utgiftsbehov med premieavvik fratruet (netto
pensjonskostnad) skulle komm-uene forholde seg tilsvarende i forhold til de private
barehagene). Kunnskapsdeparementet har likevel bestemt at det er den betalbare premien til
KLP som skal medtas. I forhold til budsjett medfører dette en ekstra utgift for Fauske kommune
på 1,2 milL. kr. Resterende del av forventet merforbru knyter seg til ikke iverksatt tiltak
beregnet til 0,65 mil. kr, som henger sammen med vedtaket i skolestruursaken.

2.5 Kultur
Det er ikke rapportert vesentlg avvik i forhold til rame

2.6 Sykehjem
Enheten ble tilført 6 ekstra årsverk etter vedtak i Kommunestyre Uf. sak 088/12). Flere stilinger
står vakante og fylles opp av egne vikarer og innleide vikarer fra vikarbyrå. Dette gir
mindreforbruk på fast lønn og merforbru på vikarostene.

2.7 Hjemmetjenester
Enheten rapporterer et forventet merforbru på 2,5 milL. kr. Dette er utgifter knytet til
vikarnnleie i forbindelse med ferieavvikling 2012.

2.8 Miljø og habilitering

Enheten melder merinntekt på ca. 1 milL. kr. på refusjon utgifter ressurskrevende tjenester fra
staten.



2.9 Barn og familieenhet
Det er ikke rapportert forventet vesentlig avvik i forhold til rame

2.10 Plan/utvikling
Det er ikke rapportert forventet vesentlig avvik i forhold til rame

2.11 Bygg/eiendom/idrett
Til tross for lave kraftpriser forventes det at enheten får et merforbru på 0,4 milL. kr. på bru av
strøm. øvrige poster vil være innenfor budsjettrammen ved årets slutt.

2.12 NAV
Enheten har innapportert et forventet resultat omtrent i balanse

2.13Integreringsenhet
Integreringsenheten har ikke rapportert avvik i forhold til vedtatt budsjett. Det forventes derfor
at enheten vil ligge innenfor budsjettramen ved årets slutt.

3.0 FELLESOMRDER

Skatt og rammetilskudd
For beregning av skatt og rammetilskudd benytes prognose modellen til KS. Oppdatert
prognose viser en nedgang i rammetilskudd på 3,3 mìl. kr. som følge av reduksjon i
innbyggertall. For skatt på formue og inntekt viser prognosen en øknng på 5,1 milL. kr.
Totalt for de frie inntektene gir dette en økning på 1,8 milL. kr i de frie inntektene i forholdtil
budsjett 2012.

Eiendomsskatt
Ingen endring i forhold til økonomimelding 112012

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
Totalt utbyte er nå inntektsført og er i tråd med regulert budsjett

Konsesjonskraft
Ingen endring i forhold til økonomimelding 1/2012

Pensj()nsutgifter
Nye beregninger viser at samet pensjonsutgift for 2012 blir ca. 3 milL. kr høere enn budsjettert.

Premieavvik på pensjon
Oversikt over beregnet premieavvik på pensjon for 2012, viser at Fauske kommune vil få et
positivt premieavvik på 15 mìl. kr. Rådmanen har tidligere informert om at denne inntekten



ikke legges inn i budsjettene, dette fordi positive premieavvik er en tallstørrelse som kommunen
er pålagt å inntektsføre uten at det følger en positiv kontantstrøm med beløpet. Med andre ord er
dette ikke en reell inntekt, og den bør ikke påvirke kommunens drift. Premieavviket skal
inntektsføres og avsettes i balansen, for senere å utgiftsføres over 15 år.

Rådmanen foreslår at hele beløpet reguleres inn i budsjettet med motpost avsetning til
premieavviksfond. Samtidig gjøres det oppmerksom på at i henhold til regnskapsreglene vil
underskudd i driften medføre at hele eller deler av avsetningen til fondet må strykes. Sagt med
andre ord vil et driftsunderskudd i øvrig drift medføre at premieavviket går med til å dekke opp
underskuddet.

4.0 BUDSJETTREGULERINGER

Omfanget av budsjettreguleringer vil være begrenset av tilgang på ledige budsjettidler.

Tabell 4 - Oversikt mulige saldering etter 2 tertial (i mil. kr)
Økteutgifterlreduserteinntekter
OverfØringer privatebarnehager 1.2

Vikarutgifter * 4

Pensjonsutgifter 2.6

Avsetning til premieavviksfond 15

Sum 22.8

Inndekning:

Fast lønn * 1

Økning skatt/rammetilskudd (netto) 1.8

Refusjon sykepenger* 4

Refusjoner fra staten** 1

Premieavvik 2012 15

Sum inndekning 22.8

Balanse O

*reguleres fra ulike resultatenheter med lavtforbruk på fast lønn
** regulerer enhet miljø og habiltering

Oppsummering drift
Prognose pr. 2. tertial viser at kommunen går mot et merforbruk på drift på ca. 15 milL. kr. Dette
betyr igjen at positivt premieavvik for 2012 anslått til 15 mil. kr., ikke vil kunne avsettes i sin
helhet, men vil måtte benytes til å dekke opp det reelle driftsunderskuddet.

5.0 INVESTERINGER

Det vises ti vedlagt oversikt over investeringsporteføljen for 2012. Hovedtyngden av
investeringer har sin bakgru i kommunestyrets budsjettvedtak for 2012. En del prosjekter er
vedtatt i tidligere års budsjetter.



Oversikten gir en kortfattet statusbeskrivelse mht framdrift. Rådmanen har ingen ytterligere
kommentarer mht dette. Det er heller ikke meldt avvik i hht økonomÌske forutsetninger med
untak av følgende prosjekter:

1. Bolìger Blåskjellveien: Prosjektet er ferdigstit og boligen tatt i bru. Regnskapsstatus
indikerer en mulig overskridelse på prosjektet med Ìnntil 0,3 mil. kr. Rådmanen vil
komme tilbake ti inndekning når det endelige regnskapet forelìgger.

2. Sulitjelma skole: Forberedende arbeider med veganlegg, samt anlegg av

tìlknytningsanlegg 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 anegget. Disse er nå i hovedsak disponert og dette
tilsier at økonomistyringen av prosjektet framover må være svært streng.

Rådmanen har under forberedelse en egen sak vedr ramene for prosjektet. Som
tidligere varslet innebærer dette også en vurdering av mulìghetene for å innpasse ny
barehage innenfor ratmene at det nye bygget.

Rådmanen vil også belyse den økonomiske situasjonen for prosjektet.

I finansieringsplanen for investeringene er det forutsatt salg av eiendom med 7,0 mil. kr. Pr i
dag er det gjennomført salg for ca. 4,1 mil. kr. Rådmanen legger til grunn at Ìnntektsmålet kan
nåes.

6 FINANSFORVALTNING

6.1 Kortsiktig likviditet

Figur 1 vÌser atlikvidìteten i august og store deler av juli har vært negativ. August er måneden i
året da det ikke utbetales rametiskudd fra staten. Dette gjør denne perioden ekstra krevende
likviditetsmessig.
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Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakedìtt er for tìden fastsatt til 3 måneders p.t NIBOR
med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Trekkettighet ble våren 2012 øket fra 40 milL. kr. til 60
milL. kr. Ekstra utgift til trekk på kassakeditt er budsjettert til 150.000 kr for 2012. Beregnet
utgift 2012 er beregnet til 135.000,-. Dette basert på at det ikke vil være behov for trekk i
perioden oktober-desember, Of. pkt. 6.3).



Tabell 5 - Rente kassekreditt
Rente pr mai 2,70 % 0,85% 3,55%

Rente pr. aug 2,27 % 0,85% 3,12 %

6.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og
Spareban 1 forvaltning. Utviklingen årets fire første måneder framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.

Tabell 6 - Oversikt kapital plasseringer

Plassering 31.12.2011 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug

HjemfalIsfond Plassering
46482 47681 48530 48409 48465 47533 48088 48521 48892

Pareto

HjemfalIsfond Plassering 5B1
18884 19160 19400 19545 19527 19232 19393 19693 19744

Forvaltning

Utvikling samlet portefølje 65366 66841 67930 67954 67992 66765 67481 68214 68636

Fi ur 2_-- Utvikling p!!!!!jring Pareto til nå i 2012

Hjemfallsfond PlasseringPareto

SD 000 "'~''''''''~''~~'~'~'~'~'~''''''''''''''. ...._.....~.~,,~.~.~._~~~...~~._._........'"..~.~......'""'.......'"~..~~_._._"_....".........,,..........., ,.'"......,..............~.._.~.~~...~~~~._.....................".........

49000

I:;:~ .
¡

! 46 000 ........................'"...,...............................~......................................... ~......,..................... .................................................... ..................~.......................................................................... ..............'"...'"..............~..........'".................

l:~~~~~~;~;~=~ars ~~;--~_-!~~~~-'
Figur 3 - Utvikling plassering SBI forvaltning til nå i 2012
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Utviklingen i porteføljene har bortsett fra en tilbakegang i mai-juni, vært positive første halvår.
Kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt finansreglement.
Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Pr. 31.
august er verdien på plasseringene økt med 3,2 mil. kr. samenlignet med 31.12.2011.
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6.3 Styrking av kortsiktig likviditet
I Kommunestyremøte 29.03.12 sak 095/12 ble rådmanen gitt fullmakt til å foreta nedsalg av
langsiktig likviditet plassert i akiv forvaltning. Dette for å styrke kortsiktig likviditet og dermed
minimere kostnader ved å benyte kassakeditt.

Langsiktig likviditet er plassert i Pareto og SBI forvaltning. For å tilpasse plasseringene til
hjemfallsfondets verdi på 33,2 milL. kr kan disse plasseringene reduseres gjennom nedsalg.

Figur 4 - Utvikling plasseringer i perioden 2006 til 2011r--~'-'---------- ---------.--------.-.-------------
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Utviklingen i avkastning i perioden 2006 til 2011 viser at det er liten forskjell på utviklingen i de
to plasseringene. Pareto ta tydeligvis noe mer risiko enn Sb 1 forvaltning. og taper mer i
.((dårlige tider)) og større gevinst når det går godt. Årsaken ti det er at Pareto har mer plassert i
aksjer (norske internasjonale konsern), mens Sbl finans har rrindre i aksjer og større andel i
obligasjoner.

I tilegg til å styrke kortsiktig likviditet ønsker en å fokusere på lavest mulig risiko. Ut fra en slik
vudering vil nedsalg i Pareto være det natlllige valget. Videre er det ønskelig med omtrent to
like store plasseringer som gir en viss risikospredning. Kortsiktig likviditet vil etter dette bli
styrket med ca. 24 milL. kr, noe som vil halvere kostnadene knytet til kassakreditt. Det er likevel
viktig å understreke at så lenge Fauske kommune over år ikke har en drift i balanse vil
likviditeten fortsette å utvikle seg negativt.

6.4 Gjeldsportefølje
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 3 lån i Kommunalbanen og 1 lån i
KLP Kommunekreditt

I tilegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanen.



Tabell 7 - Fordeling gjelden pr 31. aug. 2012
Låneopptak Restgjeld Rente pr. Rente pr. Andel Re ntevi i kå r Lån

01.08.2012 01.05.2012 aug.12 Nedbetalt

KOMMUNAL BANKEN -311245 -176618 2,70% 2,27% 43,60% Reguleres mot 3 mnd. NIBOR hver kval 2031

KOMMUNAL BANKEN -72 800 -67947 3,82% 3,82% 16,77% Fastrente 5 år fra juni 2010 2040
, ,

KOMMUNALBANKEN -100000 -97368 3,58% 3,58% 24,04% Fastrente 5 år fra des 2011 2030

KLP Kommunekreditt -64200 -63130 3,36% 3,36% 15,59% Fastrente 3 år fra des.2011 2031

Totalt/vektet rente -548245 -405063 3,20% 3,01 % 100,00%

Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkL. fastsatt margin: 0,2) i perioden fra våre
fastrenteavtaler bIe inngått.

Norges bans forventninger om stigende utlånsrente har stadig blitt forskjøvet fram i tid.
Forventningen i siste rapport fra Norges Bank er at styringsrente forblir på dagens nivå fram til
årsskiftet, før den gradvis stiger mot et mer normalt nivå på rundt 3,5 i 2016. Den store
usikkerheten handler fortsatt om hva som skjer i EU.

'Figur 5 - Utvikling 3 måneders NIBOR
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INNSTILLING:

Økonomime1ding 2/2012 tas til etterretning.

FOR-130/12 VEDTAK- 24.09.2012

Økonomisjef orienterte.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Økonomimelding 2/2012 tas til etterretning.



Even Ediassen '
Rådman
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PROSJEKT BEVILGNING ØKONOMISK FORUTSETINGER STAlUS ØKONOMISK

2012 RAMME FRAMDRIFT STAlUS

S~olemateriell 100 200 100 pr årtom 2013 pågående program
IT-utstyr 1200 Arlig 80 fom 2013 Pågående program

IKT-fol~evalgte 300 I.sebrett fol~evalgte Iver~satt
FUNKE Helsenett
A~sjOn skoleveg 200 Trafi kksi kkerhetsplan Forslag til traflk~sikkerhetspllagt fram
Erikstad kirkegård 2450 8350 Arbeid pågår i regi av Kirkel fellesråd
Servicebygg Erikstad kirkegård 4100 Grunnarb utført--------- Avve nterstabi I ise ri ng ----

Byggestart tidligst 2013
Omsorgsli!iger Fauske s~ri.tr."~ 300 Samarbeid med ek~~!!~~~r~.____.___. NY intensjOnsavtale m/ISBBLgod~jenL.~---

Konkrete prosjekter vurderes 
-_.__._--

Omsorgsboliger Strøms nes Strømsnesgården, ev nybygg
Eiaveien - Demensboliger - Ut~ast reg plan ferdig

Gjennomføring i hht intensjonsavtale ,-,
m/ISBBL vurderes

TIlrettelegging samhandli ngsreformen 2200

Torggt 16 2500 Prosjektet igangsatt

Sulitjelma skole 2~~ 77728 , hht godkjent prosje~t Byggearbeidene i gang Sak vedr --- Utfordringer tilførselsanlegg VVA skole/barnehage-~_._------ - _ Fremdrîf\!plan forskyiies, dermed forberedes---
-- også økte kOstnader (prisstigning i Heri også

3.4 mnd gjennomgang av
Sak-veçlr innpassing b~rne~age forberedes økonomisk-status

Vestmyra skole --- 1100 2160 Alternativ sentralskOla -- Nys~olestruktut god~jent
Skolestruktur avklares qppstart prosjekt ny skoleforperedes

Valnesfjotd skClle Renovering/nybygg Prio etter Sulitjelma og sentr.s~ole------~--_. Sammenheng flerbrukshall ._
Alternative finatísformer skal vurderes

Barnehage Eri~stad 80 Leieavtale utgår leieavtale forlenget med 3 år
Sammenheng skolestruktur sentrum 

Batnehage Sulitjelma 1100 Vurderes sammen med skoleutbygging Vurdering pågår/sak fOrperedes
Boliger Blåskjellvn 5050 ~--- Bygg ove rtatt Overskr

Midlertidig brukstillateise gitt 2-300.00,-
BoligerTareveien ,830 ~ehabilitering --

Ev samarbeid VGS/Hus~ank forberedes

Oppgradering eksisternde boligmasse 200 1~~ Paviljongene prioritert Planlagt arbeid ute på anbud

OrnpriQveriti la,sjSagatun
Lastebil 2300 (lestilt, klartllbrøytese$ong .
Oppgradering maskinpark 80 Årlig Sum- 200 - uspesifisert For~eredes hlØt budsj i3/Ø-plari

priqriterim~sÏJste_rn~ utarbéides
Oppgradering gatelys 500 Mg SUm- 500, uspesifisert .. Ptioriteringslistegodki PLUT -

Ramhleavtåle inngått
Kulturhus SOO Avklare innhOld og omfang Oppnevnt ~ulturhuskomite i gang

~ådhùset prio lokalisering Sekretariat; enhet kultur
Etab!ere,egen kulturhuskomite

sulitjélm~ samfunnshus 300 Avklare konseklI avfoH:satt forsvarl drift overført driftsregnskapet

Veg Håuan - Finneid 500 SOO Ferdigstilling prosjektet pågåri hht intensjonene---- ----- ----
i nfrastru~tUr Su Iitjel mafjellet 200 Parkeringspiskihytta Samarb m/vegvesen og SKS etablert-

Prosjektet pågår i hhtintensjonene-----_.---- ._---- Parkeringspl Kjelvannskryss

---_._~--~_._-- ---_._-~ Par~eringspl Daja (turistløypa) ---------- -~-~-----
SamarbFylkeskomrn, SKS, Statsskog og friviIl

Øvrige veinett 300 Prioriteringsliste godkj PLUT --
Arbeid igangsatt i hhtforutsetningene

Fotballhall 94 144 KlargØring tomt i 2012 Grun nundersøkelse/vu rderi ng,aug. -
Invtilskudd i 2013 Plantilsk FS

- Fullfinansiering må avklares med Fauske Spri Avklaring ansvarsfOrdeling pågår

Samarbei dsavtale/ansvarsavklari ng Avventer fullfinansiering
Klungset Skianlegg 300 _.__. - Sa~ F S/3-2012 --

, Overf driftsregnskap
Utbetalt

Kunstdekke Valnesfj grusbane 1100 Inkl flombelysning llrbeidet igangsatt
Fullfinansiering må avklares med Valnesfi I~

Klarg tomter Valnesfjord 200 Fra tomtefònd Avkl grunneier pågår (Furnesfeltet)

Prio I'urnesfelt cig Haganeshaugen H~ganeshaugen sak F 23;..2012

Salg kommunal eiendOm -700 Alle typereiendom Prsept201i 4136
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Vedlegg: Brev fra Salten Regiomåd datert 25. juli 2012 - Saltenstrategier 2012 - 2015
Salten strategier 2008 - 2011

Sainmendrag:

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knytet til det regionale
samarbeid - kalt Saltenstrategier. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeìdsgrunnlag og
rulleres jevnHg, i utgangspunktet hvert fjerde år når nyt regìonråd settes. Det er Saltentinget som
vedtar strategìene og på den måten blir dette ((arbeidsordrem) fra kommunene i Salten til Salten
Regionråd.

Salten Regionråd vedtok i møtet den 16 februar 2012 at arbeidet med nye strategier for perioden
fram Hl 2015 skal basere seg på gjeldende strategier med hovedsatsning, noen utviklingsprosjekt
og viktige arbeidsoppgaver for regionrådet.

Saksopplysninger:

Regionrådet har på oppdrag fra kommunene gjennomført en prosess med offentlige møter i de
ulike kommunene, koordinert gjennom rådmanplanansvarlig. Deltakere var
politìkere/kortunalt ansatte samt personer fra næringsliv, kultu/frivilìg sektor,
utdaningsmiljø og andre med uHke interesser. Deltakersamensetningen var uHk i de
forskjellge kommunene, men samlet har mange ulike miljø bHtt hørt gjennom dìsse møtene.
Annet som er bru som grunnag for utarbeidelsen er innspil fra IRIS, oppsumeringen fra PS-
konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011 og tilbakemeldinger fra næringsnettverket i
Salten, kompetansenetterket (Salten kompetanse) og parterskapets programåd for



profiering/rekrttering samt Salten kultursamarbeid. I tilegg har arbeidet i Nordland
fylkeskommune med regional planstrategi og regional plan, vært fulgt og inspil her har også
vært viktig i arbeidet.

Med bakgru i disse møtene samt vedtak i regionrådet og gjeldende strategi (2008-2012,
vedlagt) har regionrådet formulert og foreslått hovedmål, delmål samt tittel for den neste
periodes Saltenstrategi. Dette forslaget planlegges endelig behandlet,og vedtatt i Saltentinget 18-
19 oktober i år hvor samtlge kommunestyrerepresentanter i Salten vil være tilstede. Forut for
dette må forslaget ti Saltenstrategier behandles i samtlige kommuner i Salten.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen er av den oppfatning at det er gìort en god jobb fra regionrådets side med å beskrive
utfordringene for Saltenregionen i perioden fremover, og rådmanen gjenkjenner både
beskrivelse og mulige satsningsområder som reelle og fornuftige. Rådmannen har imidlertid etter
en nøye gìennomgang og vudering kommet til at det foreligger så vidt viktige både prinsipielle
og praktiske forhold i forslaget at det ikke uten videre kan anbefales.

Rådmanen har følgende merknader til forslaget;

1. Prosess; forslaget til Saltenstrategier er, som beskrevet i vedleggene utarbeidet med
bakgru i gjeldende strategidokument samt i offentlige møter gjennomført i den enkelte
koriune, ogSå Fauske. Disse møtene har medført både kreative og gode forslag til
utvikling i regionen. Møtene mangler imidlertid den politiske foranng som er
nødvendig for å få den nødvendige både politisk og administrativ tyngde bak strategiene.
Fra rådmanens side er det viktig at kommunens overordnede prioriteringer har en
politisk og ressursmessig foraning som gjør dem gjennomførbar.

Forslaget til Saltenstrategi er ikke koordinert med planstrategien til Fauske kommune og
vil derfor kunne avvike i forhold til hva som blir prioritert i Fauske koriune. Gjennom
å vedta strategier som ikke er foranket i det enkelte koriunestyre ((kortslutter)) man
hele den kommunale beslutningssløyfe med samfunnsdel, arealdel, handlings del og ikke
minst økonomiplan og budsjett som skal finansiere prioriteringene.

Dette er rådmanens vesentlige innvendinger mot dokumentet.

2. Ressursmessig; forslaget innebærer at det må disponeres ressurser til utførelse av de ulike
tiltaene. En ressursdisponering som vil ha betydning for den enkelte kommune.

3. Prinsipielle forhold; forslaget til nyt strategidokument for kommende periode utgjør en
markant dreining i forhold til gjeldende strategidokument hva angår ordlyd og forslag til
tiltak i perioden. Gjennomgående fremstår dokumentet med tydelig fokus på at initiativet
i større grad skal ligge hos regionrådet i stedet for hos kommunen. Som eks nevnes
((regionrådet skal ta initiativ for å få utredet hvordan teknisk sektor bør utvikles for å
kunne gi de tjenester som er nødvendig for at kommunene skal utvikle seg til beste for
befolkningen herunder tilfedsstile næringslivets behov)) pkt D, eller i pkt A
((Regionrådet vil ha fokus på livskvalitet og bidra ti at innbyggerne i regionen opplever



en positiv situasjon i forhold til arbeid, helse, utdanning, bruk av kompetanse, trygghet,
identitet og tilhørighe()). En slik endring er ikke uten betydning for oss som
enkeltkommune, og vil utfordre oss på sentrale områder.

I Salten har det etter hvert vokst frem en skog av ulike samarbeidsprosjekter (ca 64).
Interkommunale samarbeidsløsninger har vært nødvendig for å håndtere enkeltområder
som eks bran og renovasjon, men for innbyggerne er resultatet et uoversiktlig system
der det er uklar hvem som faktisk kan stiles til ansvar. For det administrative ledernivået
i kommunen har de ulike samarbeidsløsninger samt prosjekter gitt utfordringer mht
styring, ledelse og ressurstildeling.

Når det videre i dokumentet foreslås at ((regionrådet skal ta initiativ for å få utredet
hvordan teknisk sektor bør utvikles. .. til beste for befolknng og næringsliv)) ligger det
implisitt en påstand om at det ikke fugerer til beste for befolkningen og næringsliv i dag.
En påstand rådmanen ikke uten videre går god for.

Etter rådmannens mening er dette essensen i primærkommunens portefølje, nemlig å
sørge for gode tjenester til befolknngen, innenfor lov og forskrift og ikke ininst innenfor
tilgjengelige ressurser.

4. Forholdet til eierskapsmeldiugen; kommunene i Salten har vedtatt å iitarbeide en
eierstrategi for det interkoniunale samarbeide i Salten hvor en gjennomgang av
nåværende ordnng for interkoniunalt samarbeide skal foretas. Fonnålet med
utarbeidelse av eierskapsmeldingen ((... er å gi en god kunskapsbakgrnn for videre
diskusjoner om det interkoniuiale samarbeidet i Salten.. . samt utvikle mulighetsskisser
over aktuelle samarbeidsområder...)). Etter rådmanens'mening bør arbeidet med
Saltenstrategiene stiles i bero ti eierskapsmeldingen er utarbeidet og evt vedtatt.

Koniunestyreti Fauske har også i budsjettvedtaket for 2012 vedtatt å gjennomgå
samtlige interkoniuiale sanarbeidsordninger med bakgru i at koinuiestyret

oppfatter at kommuien mister ((kommunal styring over viktige områder for
innbyggerne)). Dette arbeidet vedtok kommunestyret 21 juni å utsette til den
interkommunale eiermeldingen er behandlet.

Rådmanen er ikke uenig i det prinsipielle i Salten strategiene; nemlig behovet for en
sterkere region. Men fortsatt består den enkelte primærkoniuie som selvstendige
forvaltningsnivå med ansvar for å organisere sitt tjenestetilbud til befolkningen. Å fravriste
primærkoniunen dens ansvar og myndighetsområde gjennom alternative løsninger bidrar
ikke på lang sikt til en god forvaltningsmodelL.

Forslaget fremstår som noe hastig gjennomført for å rekke Saltentinget. Skal vi oppnå
resultat i Salten ligger løsningen i et langsiktig og systematisk arbeide som ikke minst er
10kalt foranet og hvor tiltakene kommer i riktig rekkefølge. Det gjør de ikke nå.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Kommunestyret i Fauske anbefaler overfor Saltentinget at Saltenstrategiene utstår
til den enkelte kommune har gjennomført eget planstrategiarbeide samt behandlet
den interkommunale eierskapsmelding.



FOR-131112 VEDTAK- 24.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMIUNESTYRET:
1. Kommunestyret i Fauske anbefaler overfor Saltentinget at Saltenstrategiene utstår

til den enkelte kommune har gjennomført eget planstrategiarbeide samt behandlet
den interkommunale eierskapsmelding.

Even Ediassen
rådman



!

~Salten
~ Regionråd

Kommunene i Salten
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Gjenpart: ordfører

Bodø, 25. juli 2012

Saltenstrategier 2012 - 2015. Anmodning om behandling i kommunestyret

Salten Regionråd har i møte 15. juni 2012 under SR-sak 27/12 fattet følgende enstemmige vedtak:

(( Salten Regionråd anbefaler kommunene å slutte seg ti Saltenstrategiene for 2012 - 2015 med
hovedmål, delmål, strategier og gjennomføring i hht. vedlagte dokument som beskriver følgende
Hovedmål:
Synliggjøre kvalietene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjonalt.
Følgende delmål gjøres også gjeldende:

1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier ti grunn:
A. Livskvalitet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur

D. Kommunikasjon, infrastruktur

Strategiene konkretiseres i eget handlingsprogram.))

Med bakgrunn i ovenstående bes kommunene i Salten om i førstkommende kommunestyremøte å
behandle utkast til Saltenstrategier 2012 - 2015.

.i. Vedlagt følger

Forslag til innhold i saksframlegg for det enkelte kommunestyre

Utkast til Saltenstrategier 2012 -2015

Regionrådets behandling med vedtak
Dokumentene sendes også elektronisk

Saltentinget skal gjøre endelig vedtak på sitt møte den 18. og 19. oktober 2012 og det er viktig at
kommunenes behandling foreligger før dette. (/:.,ç'//'
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K-sak ..... Salten Strategier 2012 - 2015

Kommunestyret i .......

Vedlegg:

./. Salten Strategier 2012 - 2015

Sammendrag med forslag til vedtak

Salten Regionråd har i møte 15. juni 2012 under SR-sak 27/12 fattet følgende enstemmige
vedtak:

Salten Regionråd anbefaler kommunene å slutte seg til Saltenstrategiene for 2012 - 2015
med hovedmål, delmål, strategier og gjennomføring i hht. vedlagte dokument som beskriver
følgende:

Hovedmål:
"Synliggjøre kvalietene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier til grunn:
A. Livskvalitet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Strategiene konkretiseres i eget handlingsprogram.

Forslag til vedtak:

1. .......... ...... kommune slutter seg til vedlagte Salten Strategier for 2012-2015.

Saksutredning

Innledning

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det regi-
onale samarbeid - kalt Saltenstrategier.

ßaltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i utgangspunk-
tet hvert fjerde år, når nytt regionråd settes. Det er Saltentinget som vedtar strategiene og
på den måten blir dette "arbeidsordren" fra kommunene i Salten til Salten Regionråd.

Salten Regiònråd vedtok i møtet den 16. februçir 2012 at arbeidet med nye strategier for
perioden fram til 2015 skal basere seg på gjeldende strategier med hovedsatsing, noen ut-
viklingsprosjekt og viktige arbeidsoppgaver for regionrådet.

Arkiv: l: Iprosjekt\1 03 - salteri strategier\2012-2015\k-sak - salterrstrategier 2012-2016.docUtskrifsdato: 25.07.12 Sign: kd
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Prosessen

Saltenstrategiene 2012 - 2015 har vært tema i følgende regionrådsmøter: 9 -10. juni-11, 24.
- 25. nòvember-11, 16. -17. februar-12 og tilslutt i møtet 14. -15. juni -12.
Videre har det har vært gjennomført møter om Saltenstrategiene i alle ni kommunene i re-
gionen. Møtene ble gjennomført i samarbeid med rådmann/planansvarlige' i den enkelte
kommune. Deltakere var politikere/kommunalt ansatte samt personer fra næringsliv, kul-
tur/frivillig sektor, utdanningsmiljø og andre med ulike interesser. Deltakersammensetningen
var ulik i de forskjellge kommunene, men samlet har mange ulike miljø blitt hørt gjennom
disse møtene. Annet som er brukt som grunnlag for utarbeidelsen er innspil fra IRIS, opp-
summeringen fra PS-konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011 og tilbakemeldinger fra
næringsnettverket i Salten, kompetansenettverket (Salten kompetanse) og partnerskapets
programråd for profilering/rekruttering samt Salten kultursamarbeid. I tilegg har arbeidet i
Nordland fylkeskommune med regional planstrategi og regional plan, vært fulgt og innspil
her har også vært viktig i arbeidet.

Mål ag innhold
Gjeldende strategier, for perioden 2008 -2011, hadde som hovedmålsettng:
((Profiering, omdømmebygging, rekruttering og kompetanse)).
Regionrådet vedtok tidlig i prosessen at disse strategiens skulle legges til grunn for
arbeidet med strategiene for 2012-15.

I møtene i kommunene ble det gjentatte ganger gitt uttrykk for at hovedmålet må være å
synliggjøre regionens gode kvaliteter for på den måten å få både næringsliv og mennesker
til å etablere seg her. Samtidig må det tas ulike initiativ som forsterker de positive kvaliteter.
Dette er i samsvar med føringer som er lagt av Salten Regionråd. I tilegg har regionrådet
lagt som føring at regionen skal ta en aktiv rolle i satsingen som skjer i nordområdene.

Ut fra dette formuleres følgende hovedmål for arbeidet i Salten Regionråd:
"Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

Saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nært".

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befOlkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier til grunn:

A. Livskvalitet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Vurdering/utfyllende kommentarer

Det foreslås at Saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nært". Tittelen
henspeiler på at Salten er en sterk, velutviklet region med mangfoldig næringsliv i ulike vel-
fungerende samfunn. Bosettingen er i små bygder og i små/mellomstore byer. I Salten fin-
nes det spesielle (det sære/særpregede) som gir store muligheter tilLitvikling og livsutfoldel-
se. Regionen er nært et mangfold av naturressurser. Beliggenheten i forhold til natur og vil-
mark gir muligheter for opplevelse som er vanskelig å finne andre steder. På den annen side
gjør flyplassen i Bodø at reisetiden til for eksempel hovedstaden er mindre enn to timer og
ulike storbyer i Europa kan nåes på få timer. I tilegg oppfattes ofte nærheten mellom men-
nesker i små samfunn som verdifulL.

Arkiv: k-sak - saltenstrategier 2012-2016.doc Utskrifsdato: 25.07.12 Sign: kd
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Hovedmålet; SYl1liggjøre kvalitetene i regiOnel1både for egen befolkning, samt nasjonalt og
internasjonalt, er Videreføring av grunl1lagetfor gjeldende strategier. Første delmål, aktør i
nordofTrådesatsingen, er blant annet søm følge av føringer fra regiønrådet, og det er allere-
de i gang et arbeid i tråd med dette. Delmålet er også i samsvar med mange av de innspil
som er kommet om å være innovativ og ta offensive grep for utvikling av regionen.

Andre delmål, positiv befolkningsutvikling, betyr i dette tilfelle først og fremst å oppnå at det i
befolkningen finnes rett kompetanse ut fra samfunnets behov, en bedre kjønnsbalanse, en
bærekraftig aldersammensetning og etnisk og kulturelt mangfold.

For å oppnå målene foreslås fire strategier. Innholdet i strategiene oggjennomførihg fram-
går av det vedlagte dokument.

Gjennomføring

Ansvarlig fOr gJennørnføringenav Saltenstrategiene er Salten RegiOl1råd.Gjennomføringen
skal skje, med bakgrunn j konkrete handlingSPI~nerogjet nært samarbeid med kørnmiine-
ne Og detapparatetogdenkømpetansesomherer tilgjengelig. Videre vil de interkollmuna-
le.samar~eid~ordninQen~, førsto.Qfremst IRIS,HMTSoQRKK/SaIten kornpetansevaere
sentrale medspnler~L Utviklingsmiljøene i Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge vil
også være'naturligesarnarbeidspartner'e i tiUeggtil, et aktivt og offensivt samarbeid med næ-
ringslivet og organisasjoner' innentor kultur/friVillg sektor.

I forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanéne/konkrete prosjekt avklaresfinansie-
ringen. Midlene fra regionale næringsfond vil være viktige, men i mange tilfeller må det også
søkes finansiering fra annet hold.

Gjennomførtptósess J.. ............ kommune
.......-....................."...,;,;........

Rådmannensvurdering og ,innstilling

Forsiag til vedtak i.............. ........ .... kommune

1. ................ kommune slutter segtil vedlagte Salten Strategierfor 2012-2015.

........... den .../2012

rådmann
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Utkast til
Saltenstrategier 2012 - 2015

SLAGKRAFTIGE SALTEN - SÆRT OG NÆRT

Generelt

Regionrådetble etablert i 1989. Hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale utviklingsoppgaver, samt å
forene de 9 kommunene i en felles regionalpolitikk. En viktig oppgave å skape gode regionale møteplasser, som
grunnlag for styrket tilit og samhandling. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres
jevnlig.

Salten regionråd vedtok i møtet den 16. februar 2012 at arbeidet med nye strategier for perioden fram til 2015
skal basere seg på gjeldende strategier med hovedsatsing, noen utvklingsprosjekt og viktige arbeidsoppgaver for
regionrådet. Utviklingsprosjekt og arbeidsoppgaver for regionrådet beskrives i handlingsplaner som utarbeides for
gjennomføring av strategiene.

Prosessen

Saltenstrategiene 2012 - 2015 har vært tema på regionrådsmøtene i juni-11, november ~ 11 og i februar -12. i
siste møte ble blant annet bestemt arbeidsform/prosesser fram mot vedtak i Saltentinget. Med bakgrunn i denne
behandling er det gjerinomført møter om saltenstrategiene i alle ni kommunene i regionen. I møtene deltok både
politikere/kommunalt ansatte og personerfranæringsliv, kultur/frivilig sektor, utdanningsmiljø og andre med ulike
interesser. Innspillene fra møtene er tillagt stor vekt i utarbeidelsen. Annet som er tilagt vekt er innspill fra IRIS,
oppsummeringen fra PS-konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011, tilbakemeldinger fra partnerskapets
programråd fOr profilering/rekruttering, næringsnetterket og kompetansenettverket. I tilegg har arbeidet i
Nordlandfylkekommune med regional planstrategi og regional plan, vært fulgt.

Innspil

Det er tydelig at befolkningen ser mange muligheter for en framtidig positiv utvkling i regionen som helhet. Dette
til tross for ei utfordrende utvikling i befolkningen; økning i gjennomsnittsalder, kjønnsbaianse og i enkelte
områder færre innbyggere. ut fra dette er det nærliggende a trekke konklusjonen at det aller viktigste blir dermed
å få synliggjort Salten med de kvaliteter, det mangfold og de muligheter som finnes. Innspilene Som er kommet
er både overordnede og detaljerte. Konkrete innspill er det naturlig å utdype og å formulere i handlingsplaner som
utarbeides i tilknytning til strategiene.

Møténe ¡kommunene fokuserte i stor grad pådetpösitivifsom -fini1~n eIeenRéltékommuñél og ifegiónênsom
helhet. For eksempel næringsmessig utviklîng$- og nyskapningsevnen. Videre fremheves positive kvaliteter i
forhold ti bomiljø samt spennet i kulturaktiviteter. Ulike forhold/utfordringer som er viktig for utviklingen av
regionen ble fremhevet. Dette er for eksempel behovet for:

. arbeidskraft

. prosjekt som fremhever bokvalitetlbolyst

. bedre kommunikasjoner/samferdsel

l



. boliger

. samarbeidsløsninger innefor kommunale ijenester

. tilrettelegging for næringsliv

Partnerskapskonferansen i okt-11, fremhever at lokale ressurser bør utnytes til beste for regionen, og at det bør
etableres kretsløpsløsninger som bidrar til økt videreforedling av råvarer og gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner.
Samarbeid mellom bedrifter, og kanskje enda viktigere mellom kommunene, fremheves som viktig for å oppnå
optimale løsninger. Sammendraget fra partnerskapskonferansen fremhevet at for å utvikle Saltenregionen er det
viktig at flere verdier enn de økonomiske blir vektlagt i beslutningsprosesser. Det er også viktig at lokale initiativ
står sentralt i utviklingen frem mot 2030, og at utviklingen i regionen ikke bør styres sentralt.

Salten kompetanse har gitt tibakemelding på behov for:
. Et målrettet og handlingsorientert samarbeid mellom universitetet, høgskolene og partnerskapet.

· Videreføring av kompetansenettverkene med en regional overbygning.
. Videre satsing på fagbrev og fleksible og tilpassede utdanninger med mål om å skaffe tilstrekkelig og

riktig kompetanse.

IRIS har gitt innspil og påpeker at situasjonen har endret seg siden gjeldende strategier ble vedtatt og for så vidt .
også êtterat regionrådet gjorde sitt vedtak omå bygge på eksisterende strategier. Dette er spesielt ut fra
situasjonen i Glomfjord(REC) og Bodø (ijystasjonen). Iris Salten IKS anbefaler regionrådet å redusere antall
hovedsatSingsområder, og gjøre følgende prioriteringer av disse:

. Næringsutvikling, med speSiell vekt på å få nyetableringer til Salten.

. Samferdsel, som omhandler alltid å være på hugget i forhold til samferdselsutvklingen i Salten, det være
seg vei, fly, båt, tog, havn og annet.

. Rekruttering, siden vi fremdeles må fremstå som en attraktiv region å etablere seg i.

Av andre mer uformelle innspil som er kommet så er stadig gjentatt behov for arbeidskraftkompetanse,
erkjennelsen av at næringslivet i regionen er i et samspil på tvers av kömmunegrenserog i et internasjonalt
marked/regelverk. Videre framheves at Salten er en ressursrik regionen $omgir godt grunnlag for utvikling av
ulike næringer (havbruk, industri, mineraler, landbruk, reiseliv, kompetanse etc.),).

Regionrådet har lagt som føring at Salten skal ta en aktiv rolle i forbindelse med nordområdesatsingen og at det
må etableres strategier som har dette som et vesentlig grunnlag.

Saltenstrategiene - mål

Salten er en region som preges av et mangfold både innenfor næringsliv og hvordan befolkningen virker og lever
for øvrig. For ei positiv utvikling av regionen er det viktig å få synliggjort de positive kvalitetene og samtidig må det
tas initiativ som skal forsterke disse kvalitetene, som skal bidra til at mennesker finner det naturlig å bo og virke
her. Både privat og offentlig arbeidsliv skal gis muligheter til utvikling. Videre skal utviklingen i Salten være et
viktig element i den satsingen som skjer i nordområdene. På den annen side skal både næringsliv,
kompetansemiljø og befolkningen for øvrig være aktører i normrådesatsingen.

Ut fra dette formuleres følgende hovedmål for arbeidet i Salten regionråd:
Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning. samtnasjonalt og internasjonalt.

Saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nærtl',

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positív befolkningsutvikling.

2
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For å nå både hovedmålsetningen og delmål legges følgende strategier til grunn:
A. Livskvalitet og attraktivitet

B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

C. Folkehelse og kultur

D. Kommunikasjon, infrastruktur

Slagkraftige Salten, sært og nært.

Salten er en region med et velutviklet og mangfoldig næringsliv i ulike velfungerende samfunn. Bosettingen er
spredt i små bygder, og i små/mellomstore byer. Unikt ved regionen er at det spesielle (det sære/særegne) får
rom i det nære. Nye moderne tilpasninger lever tett sammen med det mer tradisjonelle og gjenkjennelige nære.
"Det gode liv" kan kombineres med muligheterforutVikling. På den ene siden gir beliggenheten i forhold til natur
og villmark muligheter for opplevelse som er vanskelig å finne andre steder, mens på den annen side gjør
flyplassen i Bodø at reisetiden til for eksempel hovedstaden er mindre enn to timer og ulike storbyer i Europa kan
nåes på få timer.

Videre er regionen gjennom sin nære beliggenhet til store havområder også begunstiget med' rike forekomster av
malm og mineraler. I tilegg er det utvklet en matproduksjon tilpasset de naturgitte forhold.

Salten har tradisjon for å ligge i front av utvikling innen næringsliv og har utviklet gode tradisjoner på i felleskap å
utvkle kvalitetene ¡ulike samfunn. Bodø er en by i vekst og har spesielt i de seinere år utviklet seg til en moderne

me.lomstor by med de kvaliteter som forventes i større byer. Dette gir en ekstra kvalitet til regionen rundt,
samtidig som regionen som helhet - med variert næringsliv, stor natur og kulturelle mangfold gir verdi til Bodø.

Næringslivet i regionen baserer seg både på nedarvet kunnskap, og kunnskap hentet fra utdanningsinstitusjoner
og FOU. Universitetet i Nordland vii ha en sentral rolle i videreutvikling av de ulike kompetansearbeidsplasser. I
regionen som helhet er det vekst i folketallet. Denne veksten er i hovedsak i Bodø, men også enkelte av de
mindre samfunn opplever vekst i folketallet.

A: Livskvalitet og attraktivitet
Livskvalitet kan defineres SOm summen av hvordan den enkelte opplever sin situasjon i forhold ti arbeid, fritid,
helse, utdahning, bruk av egen kompetanse, trygghet, identitet og tilhørighet.
Hvor attraktivt et sted er, avhenger både av fysiske, sosiale, kulturelleí økonomiske og andre ressursmessige
forutsetninger. Dette vektlegges på ulike måter av ulike mennesker. Det fysiske dreier seg om det naturgitte så
vel som det menneskeskapte.
Regionrådet skal stimulere til felles rekruttering og profilering gjennom egen handlingsplan som beskriver hvilke
initiativ som skal tas og hvilke tiltak som skal gjennomføres.
Regionrådet vil ha fokus på livskvaliet og bidra til at innbyggerne i regionen opplever en positiv situasjon i forhold

til arbeid, fritid, helse, utdanning, bruk av egen kompetanse, trygghet, identitet og tilhørighet. Regionrådet vii blant
annet bruke egne midier, herunder regionale næringsfond, samt bidra til at enkeltkommuners og andres bidrag
for rekruttering/profilering samordnes for å gi best mulig effekt.

B: Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

Kompetanse, utvikling, innovasjon og økt forskning vil skape vekstmuligheter for eksisterende og nye bedrifter, og
enda bedre tilréttelagte offentlige ijenester. En befolkning med gOd kompetanse er den viktigste ressursen for å
realisere utviklingspotensialet. I regionen er det behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet gjennom tilflyting,

men det er samtidig nødvendig ã legge til rette for/stimulere til kompetanseutvikling blant de som allerede bor her.
Den langsiktige verdiskapingen avhenger av evnen til å bruke kompetanseressurser på en ny og forbedret måte.
Salten er rikt på naturressurser, noe som er et vesentlig grunnlag for verdiskaping og vekst. Næringslivet er sterkt
eksportorientert og konkurranseutsatt. Viktig bidrag i verdiskapning er økt satsing på blant annet marin næring,
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industri, reiseliv, mineralnæringen og petroleumsnæringen, kulturnæringer, service- og ljenesteproduksjon og
opplevelsesnæringer. Dette henger også sammen med kompetanse og forskning, godt fungerende infrastruktur
og gode kunnskapsinstitusjoner, samt bærekraftig bruk av kultur- og naturressursene. I regionen er utvklet en
matproduksjon tilpasset de naturgitte forhold. Det er fremdeles et stort uutnytet potensial innenfor
landbruksnæringene. En god naturgitt forutsetning for landbruksproduksjon er tilgang på ferskvann og store
arealer som kan benytes. Ei landsbruksforskning som tar utgangspunkt i regionens klimatiske forhold vii være
svært viktig for å bidra i forhold til det økte matbehovet som verden opplever.

Regionrådet skal prioritere utvikling av samarbeidet mellom kompetanseutviklere og næringsliv. FoU, basert blant
annet på eksisterende næringsliv, vil også være sentralt i dette arbeidet. Dette skal nedfelles i handlingsplaner,
blant annet en næringsplan som tar for seg regionen som helhet. Tilrettelegging for innovasjon og
næringsutvikling er viktig for å skape nye arbeidsplasser. Nye arbeidsplasser gir grunnlag for tilflyting og en
bosetning som igjen vii stimulere til utvikling av servicenæring.

Regionrådet skal ta initiativ for å utvikle/samordne felles mål/strategier for næringsnetterket, profil/
rekrutteringsarbeidet og Salten kompetanse.

Som et viktig tiltak vii regionrådet bidra til en helhetlig satsing hvor kommunene, næringslivet, universitet/andre
kompetansemiljø og andre utvklingsmiljø er ((motoren). Denne satsingen vii blant annet øke kunnskapen og
bevisstheten om visjoner og strategier i nordområdepolitikken; øke forståelsen for kommunenes og regionens
rolle og oppgaver i samspilet med viktige aktører i denne satsningen.

c: Folkehelse og kultur

Folkehels,e og kultur vii være viktig for at enhver satsing skal lykkes. Begge er brede satsinger. Forebyggende
folkehelse er for eksem¡:el å organisere samfunnet slik at folk skjermes mot sykdom og skade. Andre tiltak vil

være å stimulere til bruk av natur/aktivt friluftsliv og å delta i andre helsefremmende aktiviteter.
På kultursiden handler det både om å utvikle profesjonell kulturutøvelse og styrke den mangfoldige

kulturaktiviteten som er godHorankret i Salten. Kulturbegrepet omfatter her både det 'tradisjonelle'området:
litteratur, kunst og kulturvern, ungdomsarbeid og idrett, men også skapende fritidsvirksomheter som kan gi
utfoldelse av egne anlegg og interesser.

Gjennomføringen av strategien skjer ved at regionrådet videreutvikler de samarbeid Som allerede er etablert.
Ordningertvirksomheter som er nasjonale vii være naturlig å søke synergier fra. Dette gjelder for eksempel
nasjonaiparker/Nordland nasjonalparksenter, ValneSfjord helsesportssenter og Hamsunsenteret. I tilegg vii det

være aktuelt å bygge opp under andre initiativ i regionen som kan utvikles ti åta en regionsdekkende rolle.
Regionrådetsskal i sitt arbeid med dette bruke ordningene i Salten friluftsråd, kultursamarbeidet i Salten,
Sunnheti Salten i et nært samarbeid Helse-/Miljøtilsyn Salten.

D: Kommunikasjon, infrastruktur
Gode kommunikasjoner og velutviklet infrastruktur er viktig forutsetninger for utvikling av enkeltkommuner og

Salten sOrn helhet. Infrastruktur både i forhold til kommunikasjoner så som bredbånd, veger, jernbane og også i
forhold ti boligbygging og næringsområder. God kvalitet på teknisk planlegging og utførelse er avgjørende for ei
ønsket utvikling i regionen.
Det er viktig at Salten fortsetter sitt samarbeid slik at de løsninger som iverksettes innefor
samferdsel/kommunikasjoner er med bakgrunn i pnoriteringer som gjøres aven samlet region. Regionen må
pnoritere, men samtidig må prioriteringene ha en slik innretning at kostnadskrevende prosjekt som gjerne har
høyeste prioritet ikke sperrer for prosjekt sorn er lettere realiserbare pga. lavere utbyggingskostnader.
Innenfor videreutvikling av kommunens tekniske infrastruktur er det ei utfordring i både kapasitet og kompetanse.
lover 15 år har det i regionen vært et velfungerende samarbeid innenfor renovasjon og nå er også etablert et
felles brannvesen. Et samarbeid som styrker kvaliteten og kapasiteten innenfor teknisk sektor bør utvikles. I

enkeltkommuner er kompetanse, som ved å bli koblet sammen i netterk eller samorganisertpå annen måte, vii
utgjøre et kompetansemiljø som både vii være rekrutterende for nye medarbeidere og vii være i stand til å levere
på en helt annen måte enn dagens organisering gir muligheter tiL.
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Regionrådet skal utarbeide kommunikasjonsplan SOm innholder prioriteringer/konkretisering både i forhold til
bredbåndsutbygging og, annen samferdsel/kollektivrafikk. Videre skal regionrådet ta initiativ for å få utredet
hvordan te,knisksektor bør utvkles for å kunne gi de tjenastersomernødvendig for at kommunene skal utvikle
seg til beste forbefolkningenherundertilfredsstilenæringslivets,behov.Sentralt i dette arbeidet vii' være
samarbeid med Nordland fylkeskommune, Ins/Salten forvaltning, Nænngsnetterket i regionen og
enkeltkommunene.

Regionrådetskal også arbeide med å fremskaffe og utvikle finansieringsordninger. Dette gjelder bruk av
regionrådets egne midler, herunder regionale næringsfond, og også midler fraKRD, fylkeskommunen, Innovasjon
Norge, Husbanken og ulike fond som finnes for utvikling.

GjennQmføring
Ansvarelig for Qjennomføringen av Saltenstrategieneer Salten Regionråd.Gjennomføringen vil skje i et nært

, samarbeid med kommunene og det apparatet og den kompetansen som her er tilgjengelig samt de
interkommunalesamarbeidsorcningene, først og fremst IRIS, HMTS ogRKKlSalten kompetanse. Videre vil
utvklingsmiljøene i Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge være viktige samarbeidspartnere. I tilegg er
det naturlig å ha et ,aktivt ogoffénsiv samarbeid med nl:ringslivet ogorgariisasjoner innenfor kultur/frivilig
sektor.
Finansieringen av tiltak som følge avSaltenstrategiene måavklares i hvert enkelt tilfelle., Dette vil være en viktig
oppgave for regionrådets sekretariat å avklare. Midlene fra regionale næ'ringsfond skal brukes til dette. I tilegg vil
det i noen tilfeller være aktuelt med medfinansiering fra kommunene samtatdetvil biLdefinert prosjekt som kan
søkes medfinansiertav Nordlandfylkekommune eller andre offentlige og private instanser.

Arkiv: Saltensirtegier
Dokument:sålfeiitråtegier rev 1juni
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SR-sak 27/12 SALTENSTRATEGIER 2012 .2015

Innledning
Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i utgangspunktet
hvert fjerde år, når nytt regionråd settes. Det er Saltentinget som vedtar strategiene og på
den måten blir dette "arbeidsordren" fra kommunene i Salten ti Salten Regionråd.

Salten regionråd vedtok i møtet den 1 Ô. februar 2012 at arbeidet med nye strategier for pe-
rioden fram til 2015 skal baseres seg på gjeldende strategier med hovedsatsing, noen utvik-
lingsprosjekt og viktige arbeidsoppgaver for regionrådet.

Om prosessen
Saltenstrategiene 2012 -2015 har vært tema på regionrådsmøtene ijuni-11, november-11
og i februar -12. Det har vært gjennomført møter om Saltenstrategiene i alle ni kommunene i
regionen. Deltakere i møtene har vært politikere/kommunalt ansatte samt personer fra næ-
ringsliv, kultur/frivillig sektor, utdanningsmiljø og andre med ulike intere.sser. Deltakersam-
mensetningen har vært ulik i de forskjellige kommLJnene, men samlet har mange ulike miljø
blit hørt gjennom disse møtene. Annet samer brukt som grunnlag for utarbeidelsen er inn-
spill er fra IRIS, oppsummeringen fra PS-konferansen, "Mangfoldige Salten" i okt. 2011 og
tilbakemeldinger fra næringsnettverket, kompetansenettverket og partnerskapets program-
rådfor profileringlrekruttering~ I tillegg har arbeidet i Nordland fylkekommune med regional
planstrategi og regional plan, vært fulgt og innspil her har også vært viktig i arbeidet.

/IålQg innhold
i møtene i kommunene ble målet med strategiene ofte etterspurt, samtidig som det ble gitt
uttrykk for at hovedmålet måtte være å få synlig.gjort de gode kvaliteter for på den måten å få
både næringsliv og mennesker til å flytte til régionen. Samtidig må det tas ulike initativ som
skal forsterke positive kvaliteter. Dette er i samsvar med føringer som er lagtiav Salten Re-
gionrådet gjennom vedtak i februar -12. I tilegg har regionrådet lagt som føring at utviklingen
i Salten være et viktig element i den satsingen som skjer i nordområdene. Dettegjennom
aktiviteten i både næringsliV, kompetansemiljø og befolkningen for øvrig.

Ut fra dette formuleres følgende hovedmål for arbeidet i Salten region råd:
"Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

Saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nært".

Følgende delmål gjøres også gjeldende:
1. Være sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier til grunn:

A. LivskvalleJ ()g attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Vurdering/utfllende kommentarer

Det foreslås at saltenstrategiene gis tittelen "Slagkraftige Salten, sært og nært': Tittelen hen-
speiler på at Salten er en sterk, velutviklet region med mangfoldig næringsliv i ulike velfunge-
rende samfunn. Bosettingen er i små bygder og i små/mellomstore byer. i Salten finnes bå-
de det spesielle (det sære/særpregete) som gir ekstra muligheter til utvikling og livsutfoldelse

Arkiv: sr-sak 2712 saltenstrategier2012-2015.doc Utsknfsdato: 26.07.12 Sign: kd
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og som ikke er lett å finne i andre samfunn. Regionen er nært et mangfold av naturressur-
ser. Beliggenheten i forhold til natur og villmark muligheter for opplevelse som er vanskelig å
finne andre steder. På den annen side gjør flyplassen i Bodø at reisetiden til for eksempel
hovedstaden er mindre enn to timer og ulike' storbyer i Europa kan nåes på få timer. i tilegg
oppfattes ofte nærheten mellom mennesker i små samfunn som verdifull.

Hovedmålet; Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning, samt nasjonalt og
internasjonalt, er videreføring av grunnlaget for gjeldende strategier. Første delmål, aktør i
nordområdesatsingen, er blant annet som følge av føringer fra regionrådet, og det er allere-
de i gang et arbeid i tråd med dette. Delmålet er også i samsvar med mange av de innspil
som er kommet om å være innovativ og ta offensive grep.forutvikling av regionen.

Andre delmål, positv befolkningsutvikling, betyr i dette tilfelle første og fremst å oppnå at det
i befolkningen finnes rett kompetanse ut fra samfunnets behov, en bedre kjønnsbalanse, en
bærekraftig aldersammensetning og etnisk og kulturelt mangfold.

For å oppnå målene foreslås fire strategier som kommenteres nedenfor. Gjennomføring av
strategiene vil være ut fra handlingsplaner og gjennom regionrådets arbeid.

A: Livskvalitet og attraktMtet

Livskvalitet kan defineres som summen av hvordan den enkelte opplever sin situasjon i for-
hold til arbeid, fritid, helse, utdanning, bruk av egen kompetanse, trygghet, identitet og tilhø-
righet.

Hvor attraktivt et sted er, avhenger både av fysiske, 'sosiale, kulturelle, økonomiske og andre
ressursmessige forutsetninger. Dette vektlegges på ulike måter av ulike mennesker. Det
fysiske dreier seg om det naturgitte så vel som det menneskeskapte.

Strategien er konkret på at regionrådet vil ha fokus på Iivskva!let og stimulere tilfelles re-
krUlteringog proflêring gjennom egen handlingsplan.

B: KunnSkap, ,nv.skaping og verdiskaping

Kompetanse, utvikling, innovasjon og økt forskning vil skape vekstmuligheter for eksisteren-
de og nye bedrifter, og enda bedre tirettelagte offentlge tjenester. En befolkning med god
kompetanse er den viktigste ressursen for å reaiisere utviklingspotensialet.

Strategien har legger opp til at regionrådet skal bidra til en helhetlg satsing hvor kommune-
ne, næringslivet, universitet/andre kompetansemiljø og andre utviklingsmiljø er ((motoren).
Denne satsingen vil blant annet kunne øke kunnskapen og bevisstheten om visjoner og stra-
tegier i nordområdepolitikken; -samt øke forståelsen for kommunenes og regionens rolle og
oppgaver i samspilet med viktige aktører i denne satsningen

C: Folkehelse og kultur

Folkehelse og kultur vil være viktig for at enhver satsing skal lykkes. Begge er brede sat-
singer.

Gjennomføringen av strategien skjer ved at regionrådet videreutvikler de samarbeid som er
etablert gjennom Salten friluftsråd, kultursamarbeidet i Salten, Sunnhet i Salten i et nært
samarbeid He/se-/Miljøtisyn Salten, samt at det vii være natUrlig å samarbeide med nasjo-
nale ordningerlvirksomheter som er lokalisert ti regionen. For eksempel nasjonalpar-
ker/Nordland nasjonalparksenter, Valnesfjord helsesportssenter og Hamsunsenteret. I tillegg
vii det være aktuelt å bygge opp under andre initativ i regionen som kan utvikles til å ta en
regionsdekkende rolle.

D: Kommunikasion. infrastruktur

Gode kommunikasjoner og velutviklet infrastruktur er viktig forutsetning for utvikling av en-
, keIt kommuner og regionen som helhet. Infrastruktur både i forhold ti7 kommunikasjoner så
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som bredbånd, veger, Jernbane og også i forhold ti bolígbygging og næringsområder. God
kvaliet på teknisk planlegging. og utførelse er avgjørende for ei ønsket utvikling i regionen.

Et konkret tiltak med bakgrunn ii,denne strategien vi" være å .utarbeide kommunikasjons¡3lan
som innholder prioriteringerlkonkretisering både i forhold. ti bredbåndsutbygging og annen
samferdsellkollektivtrafÎkk. Videre skal regionrådet ta initativ for å få utredet hvordan teknisk
sektor bør utvikles for a kunne gi de tjenester som er nødvendig for at kommunene skal ut-
vikle seg til beste' for befolkningen herunder tilfredsstile næringslivets behov.

Ei utfordring er å finansiere både utredningsarbeid og investeringer. Med bakgrunn i denne
strategien skal regionrådet både jobbe med konkret finansiering, men også utvikle kompe-
tanse om hvilke muligheter som finnes, herunder innkjøpsregelverket og lignende.

Gjøiiiiomføflng

Ansvarligfor gjennomføringen av Saltenstrategiene er Salten Regionråd.Gjennomføringen
vil skie let nært samarbeid med kommunene og det apparatet.og den kompetansen som her
er tìtjenqelig, samt delnterkommimale samarbeidsordningene,. førstofl fremst/RIS, HMTS
og RKK/SaJten kompetanse. Videre vi/utviklingsmiljøene L Nordland fylkeskommune og In-
novasjonNQrge være viktige samarbeidspartnere, IUI/egg erdetnaturfiga haetaktlvt og

offensivt samarbeid med næringslivet og organisasjoner innenfor kulturlfrivilig sektor.

Fin(fnsieringen avtita~' somlØlfJe (fV Saltønstrategiene måavklãres Ihvertenkelttilfelle.

Dette vilv~re en'. viktig op¡3gave"for regionrådetssekretariatåEJvklare. Midlene Jraregionale
næringsfond skal brukes tildette. I tillegg vil det i fJoen tilfeller være aktue/tmed medfinan~

sierinrtfra kommtln,ene samt at det vil bli definert prosjekt sQmkan søkes medfinansiertav
Nordland fylkekommune eller andre' offentlige og private instanser.

SakenblebehandletlArbeidsiitvalgets møte ,,1. Nni 2012 under AU-sak 56112, og legges
frem for Regionråâet medfølgønttJe

Førs/ag til vedtak:
Salten ~egionrådanbefalerkommunøne .àslttte.segtil Saltenstrateglene for 2012 ~2015
med hoveetmål¡ delmål, strategier og gjennomføring i hht vedlagte dokument som beskriver
følgende:

Hovedmål:
"Synliggjøre kvalitetenei regionen både foregen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

Følgende delmål gjøres også gjeldenete:
1. Være sentral àktør r utviklingen av nordområdene
2. Positv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og delmålene legges følgende strategier ti grunn:

A. Uvskvalitetog attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping

C. Folkehelse og kultur

D. Kommunikasjon, infrastruktur

Strategiene konkretiseres r eget handlingsprogram.

Bodø, den 6.6.2012

Heidi Robertsen
konst. Sekretariatsleder

Kyrre. Didrikse)f
prosjektleder
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Utskrift fra møteprotokoll
Møte i: Salten Regionråd
Dato: 15.07.2012

Sak: SR-sak 27/12. Saltenstrategier 2012- 2015

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd anbefaler kommunene å slutte seg til Saltenstrategiene for 2012 - 2015
meg hovedmål; delmål, strategier og gjennomføring i hht. vedlagte dokument som beskriver
følgende:

Hovedmål,:

"Synliggjøre kvalietene i regionen både for egen befolkning samt nasjonalt og internasjo-
nalt".

FølgendedelmåJ gjøresøgså, gjeldende:
1. Være sentral aktør ¡utviklingen av nordområdene

2. Positiv befolkningsutvikling.

For å nå både hovedmålsetningen og deimålene legges følgende strategier ti grunn:
A Livskvalitet og åttraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

Stråtegiene konkretiseres i eget handlingsprogram.
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Innledning
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det re-
gionale samarbeid - kalt Saltenstrategier, Dette har blitt en innarbeidet prosess, som over

tid har bidratt både til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, prioritere oppgaver og
sette klare forventninger til omgivelsene om hva regionrådet skal beskjeftige seg med.
Saltenstrategiene har denne gang vært underlagt en bredere prosess enn tidligere;

. Salten strategier 2008 - 201 i

Høsten 2007 utarbeidet en egen prosjektgruppe et ut-
fordringsdokument, som trakk opp noen sentrale strat-
egiske utfordringer for Salten.

Dette dokumentet ble sendt ut til kommuner, organ-
isasjoner og andre sentrale aktører som utgangspunkt
for å gi innspill til det videre strategiarbeidet.

Første vurdering av materialet ble gjort i regionrådets
møte 21. februar 2008.

Saltentinget (med de 9 kommunestyrene i Salten) ble
avholdt i Bodø 10.-11. mars 2008, hvor innspill til
Salten-strategiene var hovedtema.

Etter den tid har en egen styringsgru ppe, ledet av ord-
fører og regionrådsleder Kjell Magne Johansen (Salt-
dal), utarbeidet foreliggende forslag til plandokument.
Dokumentet er ført i pennen av innleid rådgiver Terje
Hammerfjeld.r--------------..

Det er viktig å presisere at dette er en strategisk

plan, som har som formål å peke ut retning
og hovedoppgaver for det regionale arbeidet i
denne valgperioden. I løpet av høsten 2008
vil det utvikles konkretiserte handlingsplaner
innenfor hvert av de prioriterte satsingsom-
rådene, inkludert økonomispørsmåL.

L_________ ..

'il.,~
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Behov fo'r samlet grep i Salten
Arbeidet med de nye Salten-strategiene har vist at det skjer store endringer i behovene for
regionalt samarbeid, samtidig som forutsetningen for å løse o.Qpgaver i fellesskap er endret.

Spesielt følgende forhõld gjør det nødvendig å fornye regionens strategiske samarbeids- ..
plattform - Salten-strategiene;

Behovet for flere innbyggere og bedre
tilgang på arbeidskraft

Det er i ferd med å oppstå et stort gap mellom antall
arbeidsplasser og antall arbeidstakere i regionen. i
løpet av de neste årene vil både offentlige og private
virksomheter ha behov for å rekruttere et betydelig
større antall arbeidstakere enn det som per dato finnes
i Salten. i enkelte kommuneorganisasjoner er nå over
halvparten av de ansatte over 50 år, og tilsvarende situ-

asjon finnes i en rekke enkeltbedrifter og bransjer.

Befolkningstallene for de siste årene viser i tillegg at
regionen mister innbyggere i aldersgruppen 20 - 40 år.
Det er netto utflytting i denne aldersgruppen i samtlige
kommuner. Folketallsveksten i Salten er i all hovedsak
knyttet til store fødselsoverskudd i Bodø kommune,
mens de øvrige kommunene i lang tid har opplevd

nedgang i antall innbyggere, og da spesielt i de yngre
årskullene.

På den ene siden har vi altså behov for et stort antall
nye arbeidstakere, mens vi på den andre siden per
dato ikke evner å rekruttere nye innbyggere i den mest
kritiske aldersgruppen (20 - 40 år).

Dersom vi ikke evner å håndtere denne situasjonen vil
vi i løpet av få år oppleve problemer med å opprettholde
velferdstilbud i offentlig sektor og se redusert aktivitet i
mange private virksomheter.

Tradisjonelt har vi hatt sterk fokus på å utvikle nye/flere
arbeidsplasser i regionen. Dette er fortsatt viktig, men
det er i dag viktigere å sikre tilgang på arbeidskraft og
nye innbyggere - i alle deler av regionen.

Salten strategier 2008 -- 2011 .
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DA-sats i ngen i Bodø

Bodø har høyere arbeidsgiveravgift enn resten av re-
gionen/landsdelen. Som kompensasjon for dette
tilbakeføres det betydelige ressurser til Bodø-samfun-
net, i form av såkalte DA-midler. i en periode på 7 år
kan BodØ forvente å motta ca i milliard kroner, som
settes inn i store utviklingsoppgaver. De største satsin-
gene er knyttet til Universitetsoppbygging, Havneu-

tvikling og Kulturkvartalet. Utover dette skal det brukes
betydelige beløp på bedriftsutvikling, byutvikling og in-
frastru ktu r.

Det ligger en stor utfordring i å sikre at denne satsin-

gen får størst mulig nytte for hele regionen. Det dreier
seg om to forhold;

- At DA-midlene brukes på oppgaver av stor regional
betydning. Dette er blant annet sikret gjennom fokus
på Havn, Kulturkvartal og Universitet.

- At større utviklingsoppgaver finansiert av DA-midler
blir koblet sammen med tilsvarende satsinger i de an-
dre kommunene i regionen. Dersom ikke dette skjer
vil vi kunne oppleve at satsinger i Bodø og Salten blir
parallelle satsinger.

Det ligger derfor en stor utfordring i Salten-samarbeidet

framover;

Vi må evne å samordne regionale satsinger med DA-
satsingen i Bodø. De betydelige ressursene som ligger i

DA-systemet vil gi Bodø mulighet til å ta en motor-rolle i

mange sammenhenger, som resten av regionen må ut-
nytte best mulig. Dette stiller også krav til at Bodø evner
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å inkludere resten av regionen i utviklingsoppgaver som

er av stor felles interesse/betydning for regionen.

Ny partnerskapsordning mellom Salten og
Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune har varslet en ny praksis i
det regionale utviklingsarbeidet fra 2009. Målet er å
legge ut en vesentlig del av fylkets utviklingsmidler til
de ulike regionene i fylket. Det arbeides med en mod-
ell for hvordan dette skal skje, inkludert beløpsstør-

relser og organisasjonsmodelL. Det forventes at det
etableres en partssammensatt styringsmodell i Salten,

bestående av regionrådet/kommunene, næringslivet
og FOU-institusjoner, på linje med den styringsmodel-
len som ble benyttet i ROA-samarbeidet. Salten kan
forvente 8-10 millioner kroner pr år i planperioden,

hvor det også vil bli stilt krav om lokal medfinansiering
utover dette beløpet.

Behov for en finansiell strategi

Situasjonen kan altså kort oppsummeres slik;

Det er store behov for felles innsats i regionen
Bodø kompenseres med betydelige midler på grunn av

høyere arbeidsgiveravgift (DA)

Nordland fylke tilfører regionen utviklingsmidler i en
samlet pott.

På denne bakgrunn anbefales det etablert en prinsip-
iell finansiell strategi for finansiering av regionale ut-
viklingsoppgaver i Salten i perioden 2008-2011;1"------------- ..

I finansiering av felles satsinger skal fylkeskom-

munale utviklingsmidler og DA-midler i Bodø
sees i sammenheng, hvor DA-midlene vil bidra

til å gi regionale utviklingsoppgaver økt kraft.

.._------------ ..
Litt om tidsperspektivet

Den nye partnerskapsavtalen med fylkeskommunen
vil bli utviklet høsten 2008, med sikte på realisering

fra 1.1.09. Det betyr at det vil være en del uavklarte
spørsmål knyttet til økonomi og styring/organisering
når denne strategiplanen behandles i Regionrådet

og den enkelte kommune. Dette får også som kon-

sekvens at høsten 2008 må brukes til å forberede de

satsingene som ligger i dette plandokumentet.

Endelig igangsettng av kostnadskrevende aktivitet må

vente til begynnelsen av 2009.
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Overordnede mål for
perioden 2008-2011
De overordnede målene for det regionale samarbeidet i Salten kan oppsummeres i tre hovedpunkt:

.. - - - - - - , I" - - - - - - , r - - - - - - ..

l 2 3
Salten skal være
i front nasjonalt
når det gjelder vel-
fungerende regionalt
samarbeid.

Salten Regionråd
skal være et effektivt
redskap for kom-
munene, fylkeskom-
munen og staten sitt
behov for regional
helhetstenkning.

Salten-strategiene
definerer regionens
felles ambisjoner,
og vi skal måles på
gjennomføringen av

disse - at vi gjør det
vi sier vi skal gjøre!

Gjennom felles innsats skal
det skapes positive resul-
tater for alle de 9 kommu-
nene, og samarbeidet skal
være kjennetegnet av;

· fokus på konkrete
resultater

· bred og inkluderende
arbeidsform

· åpne og tillitsfulle
prosesser

Gjennom konkrete samar-
beidsprosjekter skal region-

rådet bidra til resultater
innenfor;

· løsning av offentlige
driftsoppgaver

· løsning av regionale

utviklingsoppgaver

· planlegging og realisering
av god offentlig infra-
struktur1.________.1 1._-------.11._------_.1

Salten strategier 2008 - 2011 .
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Felles regionale satsinger
2008-2011
Det legges her opp til tre typer satsinger de neste fire årene:
Hovedsatsingen, viktige utviklingsoppgaver i regionen og andre oppgaver
i Salten Regionråd.

Det legges opp til en stor hovedsatsing, med hovedfokus på rekruttering og kompetanse. Den
vil i stor grad måtte finansieres ved bruk av regionale utviklingsmidler, fortrinnsvis en kombi-
nasjon av fylkeskommunens utviklingsmidler og DA-midler i Bodø.

Videre er det definert ytterligere 3 sentrale regionale utviklingsoppgaver, som vil kreve mindre

grad av ekstra finansiering i perioden.

Til slutt er det oppsummert en del andre oppgaver i regi av Salten Regionråd, som det vil være

behov for å ha oppmerksomhet på i perioden.

. Salten strategier 2008 - 2011



Hovedsatsi ngen
Profilering, omdømmebygging, rekruttering og kompetanse - flere sider av samme sak

r--------------,
Vi må ta inn over oss følgende
virkelighet:

· Vi har behov for flere innbyggere og
arbeidskraft

· Det er økende mobilitet i arbeidsmarkedet
· Begge i et parforhold er opptatt av karriere
· De yngre generasjonene er mer kravstore

til jobb og bosted
· Kultur- og fritidstilbud har stor betydning
for bostedsva Ig

· Vi må øke vår attraktivitet og konkurranse-
evne overfor de som kan tenke seg en
framtid i Salten

L _ _ _ .i
For å møte denne virkeligheten må vi kombinere in-
ternt og eksternt rettede strategier; i nternt i regionen
må vi øke innsatsen knyttet til kompetanseutvikling
og sikre oss at de som bor her i dag, vil være her i
framtiden også. Eksternt må vi styrke regionens rekrut-
teringsevne, fra andre deler av landet og fra utlandet.
Dette vil kreve at regionens profil/omdømme blir langt
mer synlig utenfor Salten, slik at vi blir sett som et reelt
alternativ for langt flere enn i dag.
Det er derfor et sett av prosjekter og virkemidler som
må på plass i en samlet tung satsing for å skape mer
robusthet og vekstkraft i alle deler av regionen.

Følgende hovedoppgaver skal ha hØY
prioritet i planperioden:

Profil- og rekrutteringsprogram nasjonalt
og internasjonalt

Det skal i løpet av høsten 2008 utvikles et flerårig pro-
fil- og rekrutteringsprogram for regionen. Formålet
er å starte et langsiktig arbeid med profilbygging, og
iverksette operative tiltak for økt rekruttering, det være
seg mot utdanningssteder, utflyttede saltenværinger,
utvalgte områder i utlandet, mv.

Utgangspunktet for prosjektutviklingen skal være
prosjektet "BodØ i vinden", som er et nylig igangsatt
prosjekt i Bodø, finansiert i hovedsak fra DA Bodø. Det
forutsettes lagt inn tilsvarende finansiering fra regionen
for øvrig, i hovedsak finansiert gjennom fylkeskommu-
nens utviklingsmidler.

Salten Kompetanse

Det arbeides med å etablere en felles kompetansesatsing

i Salten, forankret i Høgskolen i Bodø / Universitets-
satsingen og øvrige kompetansetilbydere i regionen.
Målsettingen er å styrke rekruttering av arbeidskraft med

rett kompetanse til privat og offentlig sektor, gjennom
oppbygging av et samlet system for utdanning og etter-/
videreutdanning, tilrettelagt i alle deler av regionen.

Salten kompetanse vil kunne fokusere på flere paral-
lelle strategier;

- Skape maksimal effekt av Universitetsetableringen
i Bodø

- Samordne lokale tjenester knyttet til kom petanse-
heving, bL.a. RKK og Studiesenter Salten.

- Sørge for at kom petanseleverandørene er oppdatert
på kompetansebehovet i privat/offentlig sektor

- Være en pådriver for økt FOU-arbeid i regionen

Det skal utvikles en egen prosjektplan for Salten Kom-
petanse i løpet av høsten 2008, hvor oppgaver og
økonomi er tydeliggjort og forankret godt hos Høgsko-
len og de øvrige partene i prosjektet.

Satsing på lærlinger og trainee-ordninger
Det skal utvikles et felles program for økt bruk av lær-
linger og traineer i regionen, basert på det pågående
trainee-programmet i regionens næringsliv. Det er

viktig å inkludere også kommuneorganisasjonenes

behov for slike iøsninger. Hensikten er å gi ungdom
og nyutdannede fra andre områder mulighet til en god
påkobling til arbeidsmarkedet i regionen. Høsten 2008
brukes til å utvikle/videreutvikle programmet mht. mål-
settinger, aktiviteter og finansieringsmodeller.

Videreutvikle næringssamarbeidet i regionen

Næringsapparatet i kommunene står helt sentralt i ut-
vikling og gjennomføring av lokale og regionale satsing-
er/prosjekter. Det er av stor betydning at næringssel-
skap og kommunale næringsmedarbeidere utvikler sitt
nettverkssamarbeid videre, og at man klarer å ivareta
de gode samarbeidsarenaene med næringslivet som
ble skapt gjennom ROA-ordningen. Dette nettverket
bør i fortsettelsen også drøfte muligheten for felles
bransjerettede prosjekter/program i Salten, og spille
inn slike muligheter.

Salten strategier 2008 - 2011 .
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Andre viktige regionale
utvi kl ingsoppgaver
Realisering av viktige samferdselsspørsmål
i regionen

Arbeidet med å forsterke samferdselsløsningen in-
nad i regionen og mot omverdenen er et langsiktig og
krevende arbeid, Salten Regionråd har så langt vært
en aktiv pådriver for å sikre felles regionale prioriter-
inger innenfor denne sektoren, og har initiert arbeidet
med Saltenpakken. Det er gjennom årene lagt ned
betydelig innsats for å påvirke nasjonale beslutninger
knyttet til flyplass, havnespørsmål, jernbanespørsmål
og veispørsmåL. i den siste perioden er det foretatt et
felles innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan,
som det er av stor betydning å følge opp. i dette ligger
også behovet for å realisere "Båtpakke Salten"..---------------,
i Bli enige om framtidig prioriteringer

i innenfor samferdselssektoren

i

I

I

I

I

I

I

Det er nødvendig i løpet av denne valgperioden I
å gjennomføre en tydeligere prioriteringsprosess I
i regionen. Dette vil øke sannsynligheten for at I
samferdselsprosjekter i regionen vinner fram i I

den regionale og nasjonale kampen. IL______________..
Et aktivt folkehelsearbeid

Folk i Norge - og Salten - har god helse. Levealderen er
blant de høyeste i verden. Men vi bruker like fullt sta-
dig mer av samfunnets midler til sykesteIl. Salten har
gode forutsetninger for å lykkes i et målrettet folkehel-
searbeid. Det politiske miljøet ser utfordringene,
vi har et utstrakt regionalt samarbeid

og flere gode enkelteksempler. Satsingen i Hamarøy
kommune er forbilledlig og Salten Friluftsråd er en solid
drivkraft i regionen. Nordland fylkeskommune skal i
årene framover satse mer ressurser på dette området
og søker samarbeid med regione'ne i Nordland. I tillegg
til dette har vi en natur og en kultur som gir grobunn
for aktivitet og rike og varierte opplevelser for befolknin-
gen. Det er ikke uten grunn at 92 % av nordlending-
ene går på tur.
Målsettingen med en forsterket fokus på folkehelse må
være at befolkningen får flere og bedre leveår. Et viktig
ledd i arbeidet er også å utjevne forskjellene i helses-
tatistikken knyttet til ulike sosiale lag, etniske grupper
og kjønn. Et godt tilbud innenfor forebyggende helsear-
beid og friluftsliv kan i tillegg gi en positiv profilering av
regionen/kommunene.r--------------,I Frisk i Salten I
I Salten Regionråd vil sammen med Salten Fri- I

I luftsråd arbeide for en enda bedre satsing på I

I folkehelse, i nært samspill med blant annet Nord- I

I land fylkeskommune. Dette skal ikke erstatte det I
I arbeidet som gjøres i hver enkelt kommune, men I

I snarere bidra til å forsterke dette. Det forutsettes I
at det i løpet av høsten 2008 utvikles en egen I

I prosjektplan på dette området, som også bidrar til

I å avklare hva som er lokale oppgaver og hvilke op- I

I pgaver som løses bedre på regionalt nivå.

. Salten strategier 2008 - 2011
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Regionalt kultursamarbeid

Det er nylig igangsatt et felles kultursamarbeid i

Salten, som det er knyttet store forventninger tiL.
Visjonen er at Salten skal framstå som en samlet kultur-

region der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende

elementer.

· Ungdomscamp
. Kompetansebank

· Kultur som næringr------ "I

Gjennomføre vedtatt handlingsplan
for kultursamarbeidet

Sentrale oppgaver i dette arbeidet vil for eksempel være;

· Utvikle nettverk for kultursjefer / -rektorer
· Salten Kulturfond

· International Youth Film Festival Salten
· Kulturhistoriske knagger

Kultursamarbeidet er tuftet på en egen handlings-
plan, og satsingene er finansiert i fellesskap av
kommunene, Nordland fylkeskommune og
Salten Forvaltning,

L______________.I
Salten strategier 2008 - 2011 .
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Andre viktige oppgaver
i Salten Regionråd
Regiomådets viktigste rolle er å initiere og få i gang de satsingene som er definert foran, samt

å sikre at sentrale aktører innenfor de ulike satsingsfeltene blir involvert og koordinert
I tillegg til dette prosjektrettede utviklingsarbeidet vil Salten Regiomåd også bruke tid på føl-
gende oppgaver i den kommende perioden;

Være arena for kommunenes behov for
å finne fram til gode interkommunale
løsninger for sin tjenesteproduksjon

Mange oppgaver er i dag løst interkommunalt. Ek-
semplene er mange (se vedlegg). Det forventes økt
behov for interkommunale løsninger på flere saksom-
råder i årene framover. Spesielt vil dette kunne merkes
i de minste kommunene, som i verste fall vil kunne
oppleve problemer med å rekruttere nødvendig kom-
petanse/kapasitet innenfor sin tjenesteproduksjon. Det
er i denne sammenheng viktig at regionrådet gjøres
til en arena for drøfting av slike spørsmål, og at det
etableres regionale prosjekter der dette er formålstjen-
lig for å vurdere grunnlaget for samarbeidsløsninger.
Det bør gjennomføres en drøfting/vurdering av hvordan
slike samarbeidsløsninger skal organiseres i framtiden,
i form av Interkommunale selskaper eller ved bruk av
verts kom mu nemodellen .

Bidra til økt fokus på miljøspørsmål,
innenfor samferdsel, offentlig planlegging,
kraftproduksjon og utbygging/drift av
kommunale anlegg.

Regionrådet vil i sitt arbeid legge vekt
på miljømessig gode løsninger på oven-
nevnte områder, og sikre at miljøpers-

pektivet blir en integrert del av arbeidet. Det er for øvrig
igangsatt egen prosess knyttet til klimaplaner innenfor
kommunenes egen driftsoppgaver, i regi av Salten For-
valtning.

Drive aktivt påvirkningsarbeid for å sikre
regionens og den enkelte kommunes
interesser i nasjonale spørsmål og lands-
delsspørsmål

Det vil løpende dukke opp saker som krever felles
drøfting og uttalelse eller handling fra regionrådet. Det
kan være spørsmål av felles interesse for hele regionen,
eller spørsmål som er viktig for en enkelt kommune -
hvor man har nytte av å få regionen med seg.

I all sin virksomhet er det viktig at Region-
rådet er et åpent og tilltsfullt samarbeids-
organ for kommunene i Salten, som invit-
erer til samarbeid og gode kompromisser.
Det betyr at det jevnlig må legges opp til gode pros-
esser mellom kommunene, utover det arbeidet som
skjer i selve Regionrådet. Saltentinget - hvor alle
kommunestyrene møtes - skal gjennomføres minst en
gang til i denne valgperioden.

Il Salten strategier 2008 - 201 i



Organisering og styring
Gjennomføringen av Saltenstrategier 2008-2011 vil være forankret to styringsorgan;

Partnerskap Salten og Salten Regionråd.

Partnerskap Salten

Dette vil være det regionale styret for forvaltning av re-
gionale utviklingsmidler tildelt av Nordland fylkeskom-
mune, og underlagt en egen partnerskapsavtale.

I all hovedsak vil det være "Hovedsatsingen - Profile-
ring, rekruttering, kompetanse" som vil være naturlig
å forankre her. Det forventes at Hovedsatsingen må
kunne disponere en vesentlig andel av de regionale ut-
viklingsmidlene som tildeles fra fylket i planperioden.

Salten Regionråd

For de a ndre satsingsfeltene/oppgavene i strategi planen
forutsettes de gjennomført innenfor rammen av dagens
organisering av Salten Regionråd / sekretariatet.r---------- - .,

Gjennomføri ngsa pparatet

Utviklingsarbeidet i Salten er i sterk utvikling,
spesielt på grunn av DA-satsingen i Bodø og en
ny partnerskapsmodell med fylkeskommunen.
Det er i dag en rekke aktører som bidrar sterkt
i ledelse, koordinering og gjennomføring av ut-
viklingsoppgaver;

· Team Bodø

· DA Bodø (forankret i Nordland
fylkeskommune)

· Fagmiljøet i Nordland fylkeskommune
· Salten Forvaltning

· Salten Regionråd (sekretariatet)
· Meløy Næringsutvikling
· Fauna (Fauske)

· Saltdal Industri- og Næringshage
· Sjøfossen Næringsselskap

(Beiarn og Gildeskål)
· Næringsmedarbeidere i Nord-Salten-

kommunene1._------------_.1
i sum utgjør dette en betydelig styrke for Salten-region-
en, men det er over tid en fare for at vi arbeider for mye
parallelt og uten god koordinering.

i løpet av høsten 2008 vil den nye partnerskapsordnin-
gen med fylkeskommunen komme på plass, og det vil i

den sammenheng være naturlig/nødvendig å engasjere
en leder/koordinator for dette arbeidet. Det er med an-
dre ord lett at vi etablerer ytterligere en "utviklingsad-
ministrasjon" i regionen.

Salten Regionråd vil derfor ta initiativ til en drøfting av
denne problemstillingen med de berørte partene, ikke
minst for å sikre et mest mulig effektivt samarbeid og en
god/tydelig arbeidsdeling mellom de ulike aktørene.

Salten strategier 2008 - 201 i .
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KOMPETANSEPLAN

Vedlegg: Kompetanseplan for Fauske kommune, 2012-2020

Sammendrag:

Vedlagt ligger utkast til Kompetanseplan for Fauske kommune, 2012-2020

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 74/12 den 15. desember 2011
Kompetanseplan for Fauske kommune legges fram til politisk behandling første
halvdel 2012.

I hhtHovedtariffavtalens kap 3~ pkt 3.3 har arbeidsgiver ansvar for å karlegge de ansattes
kompetase og analysere kommunenes kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger
med de tilitsvalgte~ skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tilak.

Kompetanseheving må bygge på de roller, oppgaver, verdier og kvalieter inan finner i det
kommunale arbeidet.

Utkast til Kompetanseplan tar bla utgangspunt i Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt
av kommunestyret 08.09.2011.
I kapittel 6 fremkommer Strategier, sam arbeids aktører og handlinger

dplanenfremmes det tre gjennomgående perspektiver: Folkehelse, Omdømme og Kompetanse. Dette er

viktige innsatsområder som vil berøre alle de foreslåtte strategier og handlinger, og sees på som sentrale

for måloppnåelsen i Fauske kommune.))

Kompetanse er spesielt beskrevet i 6.1.3. Kompetanse
En av de viktigste innsatsfaktorer for å utvikle et bærekraftig næringsliv og enfremtidsrettet offentlig
sektor er kompetanse. I de gjennomførte folkemøtene i planprosessen kom dette momentet svært tydelig
frem. Som Vist i kap. 3.1.6. har befolkningen i FaUske kômmuneet utdanningsnivå som ligger nær
.flkesgjennomsnittet. Her må vi merke oss at utdanningsnivået Nordland.flke ligger n

Videre tar Kompetanseplanen utgangspunt i pleie/omsorgsplanen, Samandlingsreformen og
økonomiplanen.

Planen skal være et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier.



Den skal synliggjøre den kommunale insatsen knyttet til kompetanseheving i forhold til
arbeidsområder, økonomi og deltakelse samt bidra til at prioriterte tiltak får fokus og
opprettholdes.
Den skal videre dane grunnag for samarbeid med eksterne parnere.

Prosess
Rådmann nedsatte,ijanuar ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmanens stab
samt to fellestilltsvalgte. RK-leder har bistått i prosessen.
Gruppa utarbeidet skisse for plan og metode for innenting av data.
Planen er utarbeidet i samarbeid med alle enheter og drøftet med tilitsvalgte i enhetene.
Rådman har fortløpende hatt planprosessen som tema på ledermene.

Metodisk
Enhetene ble bedt om å gi tilbakemelding på følgende:
Karlegging av enhetens kompetansebehov ut fra dagens driftornunens overordnete

mål/ramme.
De viktigste kompetanseutfordringene i enhetene i forhold til utviklingstr.ekk og vedtak.
Virksomhetenes prioritering av kompetansebehov på kort sikt.

Resultat
Den foreliggende planen gir et grunnlag for det kompetanseløftet som bør gjennomføres i
perioden 2012-20 med bakgrunn i kornunale behov og sentrale føringer/utviklingstrekk.

Det vil videre bli utarbeidet årlige konkete tiltaksplaner både i enhetene og på tvers av enhetene
med bakgru i innsamlet materialet og i hht fortløpende utvikling og nye behov.

Det vil bli utarbeidet en egen rekrtteringsplan med utgangspunk bla i kompetanseplanen.

INNSTILLING:

Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kornunes
kompetanseutvikling.

PART -012/12 VEDTAK~ 24.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

l INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Vedlagte KompetaIseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske koinunes
kompetanseutvikling.

FOR-132/12 VEDTAK- 24.09.2012

Parsammensatt utvalgs innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:



I

Vedlagte Kompetanseplan gjøres veiledende og retningsgivende for Fauske kommunes
kompetanseutvikling.

Even Ediassen
rådman
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Vi ser tre store kompetanseutfordringer fram mot 2020:

. Utvikle organisasjonens kunnskap og kompetanse knyttet til rollen som samfunnsutvikler med

fokus pã innovasjon og utvikling
. Ha et lederskap som er nyskapende og endringsorientert med god prosessforstãelse

. Ha ansatte med tilstrekkelig kompetanse for ã utvikle gode, effektive tjenester og samhandling
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Innledning
Utviklingstrekk og mãl
De 7 fokusomrãdene etter GAP-analysen
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. Kommunep/anens samfunnsde/skal ta for seg langsiktige utfordringer og gi svar pã tre spørsmãl:
Hvor er vi? Hvor vil vi? Hvordan kommer vi dit? Area/strategien i den kommunale planstrategien vil
være en viktig premiss for samfunnsdelen fordi den har betydning for utviklingen av
samfunnstjenestene i kommunen
o Kommuneplanens samfunnsdel kap 6 omhandler Strategier, samarbeidsaktører og handlinger:

((1 planen fremmes det tre gjennomg§ende perspektiver,' - Folkehelse, Omdømme og Kompetanse. Dette er viktige
innsatsomr§der som vil berøre alle foresl§tte strategier og handlinger og sees p§ som sentrale for m§loppn§elsen i
Fauske kommune.))

. Kompetansep/anen er ã betrakte som en handlingsdel og konkretisering av samfunnsdelen som
beskriver den kompetanse de ansatte trenger for ã nã mãlene. Kompetansebyggingen bygger pã
de roller, oppgaver, verdier og kvaliteter man finner i det kommunale arbeidet knytet til
forvaltning, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling
Dette dokumentet er et verktøy for ã videreutvikle lokale kompetansestrategier og gi langsiktig
forutsigbarhet og synliggjøre de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene i
kommunen.

. Konkretiserte kompetansetiltak / aktivitetsoversiktvil ãrlig bli utarbeidet av den enkelte enhet! pã
det enkelte tjenesteomrãdet i samarbeid med rãdmann.

Lokale behov - Nasjonale forventninger

. Kommunen har en viktig rolle som lokal samfunnsutvikler. Dette forutsetter innsikt i de sentrale
forventningene og evne og kapasitet til utvikling og innovasjon.

. Kompetanseplanen bygger pã de føringer og forventninger som er tydeliggjort under.

Lokal GAP-analyse:

Kartlagte kompetansebehov, utfordringer, prioriteringer i alle enheter/på hvert tjenesteområde:
. Ut fra dagens drift/mål/rammer: registrert og beskrevet enhetenes nåværende og ønskede kompetanse
. Ut fra utviklingstrekk og lokale/sentrale vedtak/føringer: registrert kompetanseutfordringene

. Registrert enhetenes prioritering av kompetansebehov på kort sikt.

Målrettet kompetansebygging og prioritering av tiltak:
. Gapanalysen danner grunnlag for de strategier og fokus som presenteres i denne planen og som gir

retning og ramme for arbeidet.
. Planen synliggjør også de områdene der det er størst behov for tiltak både på kort og lang sikt. Dette sees

i sammenheng med de sentrale forventningene til kommunens samfunnsoppdrag.
Evaluering:
. Beskrives i vedlagte milepælsplan.

Lokalt/regionalt
. Kommun~planens samfunnsdel" _ i:,J_ "1:: '. ~~-, ;-,- 'h-- - _ .'. .j, ~)"iU
· ¡K,prnmunenes kompetansyplaner
. Kommunale og interKOiT,rTunale pro~jekter,

,nèttverk 'aa utviklinasarbeid . ;,," ",

,';.- r.r ~ylkèt" n !",.g ,,'
. Fylkesplan for Nordland 2012-2016
. ((vårres unga - vårres framtid))

,~ Satsingsoínråder'krwttet til Partnerskap Salten.,\
. ,.Nordlandsløftet . 'v,!
Internasjonalt ~ . !l ':1: II
. EU:~Europa 2020. (Overordnet knyttet,til

intelligent, bæredyktig og il)klu'àerende vekst)
. EU:~ET 2020 (Education and Training) ¡~ li ¡" i3 it' (di RJ!l ~

"

T.

Nasjonalt 'Ð, 'ir
. "Stolt og unik: Arbeidsgiverstratègi~mot 2020".

. ':Omsorg 2015 .' m "l
· Samhandlingsreformen ~ ",i\1"
. Kunnskapsløftet ~.. ~ ;,~, '11
. Forskningsrådets policy for innovasjon i offe"ntlig. £
sektor mi " ".

. Kvalitet i barnehagen ,,\\iil 'Il
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Utviklingstrekk
. Kommunen har et stort oppdrag som velferdsprodusent og

samfunnsutvikler, noe som krever b§de langsiktighet og helhetstenkning.
. Det gjelder planlegging, forvaltning av ressurser, beredskap, helse, omsorg,

velferd, utdanning, oppvekst, klima og miljø, kommunal infrastruktur.
. De offentlige oppgavene m§ løses p§ en mer effektiv m§te.

. Relevant kompetanse blir avgjørende for hvordan vi utfører tjenestene med
hensyn til kvalitet og kapasitet.

. Rekrutteringsbehov: Kommunen har utfordringer i § tiltrekke seg og holde
p§ arbeidskraft.

. For § være en attraktiv arbeidsgiver m§ det derfor tenkes langsiktig og
investeres tilstrekkelig i arbeidsplassene og de ansatte.

. Befolkningen levealder og helsetilstand vil forsterke behovet for

kompetanse innenfor flere omr§der i §rene fremover.
. Flere fagmiljø er sm§ og derved s§rbare.

. Det er høy gjennomsnittsalder p§ de ansatte, for lav avgangsalder og for
stor andel deltidsansatte.

Utvikling, innovasjon og kompetanse
. Det er et stort behov for langsiktig og systematisk innovasjons- og

kompetansearbeid. Dette er avgjørende for § forbedre kommunens
tjenester og det strategiske kompetansearbeidet m§ knytes opp til dette.

Kommunens overordnede mål for arbeidet
. Utvikle organisasjonens kunnskap og kompetanse knyttet til rollen som

samfunnsutvikler med fokus p§ innovasjon og utvikling.
. Ha et lederskap som er nyskapende og endringsorientert med god

prosessforst§else.
. Ha ansatte med tilstrekkelig kompetanse for § utvikle gode, effektive

tjenester og samhandling.

Kommunens 7 fokusområder fram mot 2020
1. Innovasjon og utvikling
2. Administrasjon og ledelse

3. Høyere utdanning

4. Fagbrev

5. Fagspesifikke kurs og netterk

6. Kvalitetssikring og internkontroll

7. Rekruttering

- Side 3-
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Utfordringer .
. Endrings- og forbedringsarbeidet i kommunen m§ sees i sammenheng med det brede

samfunnsoppdraget spesielt knytet til:
. Kommunen som samfunnsutvikler
. Styring, forvaltning og tjenesteyting

. Teknologi

. Helse, omsorg, velferd og beredskap

. Utdanning og oppvekst

Prioriterte tiltak
. Sentrale reformer og oppfølging av disse

. Tiltak i relasjon til kommuneplanens samfunnsdel

. Internkontrollsystem

. Klimameldingen

. ((Nordlandsløftet)), samarbeid med ulike utdanningsaktører i Nordland og kommunene

. ((Newton Saltem) , spesiell fokus p§ realfag og teknologi

. Traineebasert utdanning

Virkemidler
. Utarbeide interne tiltaksplaner

. Interkomm una It netterkssamarbeid/kompetanseheving

. Ârlige interkommunale utviklingsmøter med alle RKK-kommunene

Aktuell finansiering
. KS Fylkesmannen (bl.a. skiønnsmidler) Fylkeskommunen IRIS Salten

Fokusområde 2: Administrasion oa ledelse

Utfordringer
. God ledelse: Krever en administrasjon og et lederskap med komplekse kunnskaper og

ferdigheter som analytiske, metodiske, prosjektrettede, økonomiske, personalledelse/HR og
kommunikasjon.

. Kommunal virksomhet er kompleks og sammensatt. p§ den ene siden skal det arbeides
kollektivt i forhold til drift og utvikling. p§ den annen side m§ det forventes at enhetene
arbeider selvstendig innenfor sine fagfelt/ansvarsomr§der.

Prioriterte tiltak
. Fortløpende lederopplæring

. Økonomistyring

. Juridisk kompetanse

. Kvalitetssikring, internkontroll, HMS

. HR-verktøy

. IT-verktøy

. Offentlige anskaffelser

. Lov og avtaleverk

Virkemidler
. Fokus p§ ledermøter/- samlinger

. Intern opplæring

. Kartlegge hvilke kvalitetssystemer som finnesIbrukes

. Analyser og rutiner

. Interkommunalt netterkssamarbeid/kompetanseheving

Aktuell finansiering
. Ekstern finansiering kan være fra Fvlkeskommunen, Fylkesmannen, KS

- Side 4-
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Utfordringer
. Kommunen vil de nærmeste ãrene ha en naturlig avgang av høyt kvalifiserte ansatte. I tillegg

vil flere velferdsoppgaver overført fra staten kreve ansatte med høy og rett kompetanse innen
flere felt.

. Behovet sees spesielt i sammenheng med Kunnskapsløftet, Kompetanseløftet,

Samhandlingsreformen og klimameldingen.
. Kommunen har behov for flere ansatte med høyere utdanning. Dette gjelder spesielt innenfor

barnehage, skole, pleie/omsorg, WA og planl utvikling.
. I forhold til bãde internt og eksternt initiert utvikling av tjenestetilbud mv, er det behov for

kompetanse innenfor prosjektledelse.

Prioriterte tiltak
Grunnutdanning
. Førskolelærer/ Lærerutdanning (traineebasert)

. Sykepleierutdanning, vernepleierutdanning, miljøterapeututdanning

. Ingeniørutdanning/teknisk fagskole

Videreutdanning
. Prosjektledelse

. Juss

. Digital kompetanse

. Teknisk-/ingeniørspesialisering i hht VA-kompetanse

. Norsk, leseopplæring, regning, engelsk, veiledningl teamledelse

. Diabetes, kreft, demens, psykisk helse, kols

. Familie- og relasjonskompetanse

Virkemidler
Enhetene
. Ârlig oppdatering av utdanningsbehov og rekrutteringsbehov

Rãdmannens stab
. Avklare og gjøre kjent prinsippene for økonomisk støtte og deltakelse

Eksternt
. Interkommunalt samarbeid for bestilling og gjennomføring av utdanninger i tett samarbeid med

universiteter, høgskoler og RKK

Aktuell finansiering
. Tilskuddsordningene fra Utdanningsdirektoratet

. Tilskuddsordningene fra Fylkesmannen

. KSI OU-fond

. Nordland fylkeskommune qiennom nærinqsfond

- Side 5-
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Utfordringer
. Kommunen har en del ufaglærte. For § ha videre fokus p§ kvalitet p§ tjenestene bør disse f§

tilbud om § ta fagbrev.

Prioriterte tiltak
. Fagbrev til ufaglærte innen pleielomsorg, renhold, barnehage, SFO og skole, relevante

fagomr§der innenfor kommunalt teknisk arbeid.

Virkemidler
Enhetene
. Ârlig oppdatering av behov

. Delta p§ rekrutteringsmesser/utdanningsmesser

. Legge til rette for at fast ansatte assistenterlufaglærte kan ta fagbrev

. Legge til rette for veiledning p§ arbeidsplassen

R§dmannens stab
. Lærlingeplasser i aktuelle fag. Avklare og gjøre kjent prinsippene for lærlingeplasser og

voksenlærlinger. Praksiskandidatordningen. (Godkjenning av tidligere praksis)
. Økonomisk støtte og permisjon

. Lokale veiledere (rolle og funksjon)

. Møteplass med nettbaserte studiemuligheter

Eksternt
. Nordland fylkeskommunel ((Âpen skole)). Praksiskandidatordningen
. Interkommunalt samarbeid for § f§ etablert ((klasser))

Aktuell finansiering
. VOX-midler Fylkeskommunen

: Fokusområde 5: Fagspesifikkekùrs oa netterk II lA ii

Utfordringer
. Det behov for kontinuerlig oppdatering i alle enhetene innenfor fagfeltene. Som hovedregel skal

disse behovene avklares p§ enhetene gjennom kartlegging og prioritering. I dette arbeidet skal
det tydeliggjøres hvordan vi kan benyte egen kompetanse og hva vi trenger § hente inn
eksternt. Den enkelte enhet har ogs§ selv ansvar for § bestilleI delta p§ slike kurs. Det er
likevel noen fagomr§der som vektlegges.

Prioriterte tiltak
. Fagspesifikk kompetanse innenfor alle enhetene

. IKT

. Demensomsorgl psykisk helse, eldreomsorg, kreftomsorg

. Lesing, regning, klasseledelse, vurdering for læring

. Veiledning, prosjektledelse, teamledelse

Virkemidler
Enhetene
. Den enkelte enhet lager hvert §r en oversikt over prioriterte kompetansetiltak hvor det framg§r

hva som gjennomføres internt/ eksternt
. Intern veiledning av andre ansatte

R§dmannens stab
. Planlegge og gjennomføre kurs i veiledning og prosjektledelse
Eksternt
. Interkommunale kurs/utviklingsverksteder i samarbeid med ulike aktører som RKK, KS,

regionr§det og helseforetak
. Ekstern finansiering kan være fra: Fylkeskommunen, Fvlkesmannen. VOX

- Side 6 -



iFokûsomrâde 6: Kvalitetssikrina og, internkontroll H~ t1.'.
¡ffi:,.! .\ w Ol ."

":i+ ~ æ~, ,,'i

Utfordri nger
. Innsikt i og oversikt over lowerk og forskrifter er en forutsetning for § sikre kvaliteten p§

tjenestetilbudet. I tillegg vii det alltid foreligge offentlige utredninger av betydning for
kommunen. Aktuelle ansatte m§ være oppdatert og ha nødvendig innsikt.

. Det forutsettes at vi har ansatte med juridisk kompetanse.

Prioriterte tiltak
. Sentrale reformer og oppfølging av disse

. Kvalitetssikring, internkontroll og dokumentasjon

. Beredskap

. HMS for ledere

. Offentlige anskaffelser

. Plan- og bygningslov

. Klima

Virkemidler
Enhetene
. Ha oversikt og innsikt i aktuelt lowerk, forskrifter og sentrale føringer

. Gjennomføre internopplæring utfra aktuelle kvalitets-jog veiledningssystemer
R§dmannens stab
. Fortløpende vurderinger av systemer for kvalitetssikring, internkontroll og dokumentasjon

. Gjennomføre HMS-kurs for ledere og verneombud (40-timers-kurset)

. Gjennomføre opplæring knytet til sektorovergripende lowerk og forskrifter
Eksternt
. Interkommunale fagspesifikke samarbeidsgrupperIkurs med særskilt fokus p§ kvalitetssikring,

internkontroll og dokumentasjon
Aktuell finansiering
. Ekstern finansiering kan være fra KS, Fylkesmannen, Fylkeskommunen

Fokusomrâde 7: Rekrutterina
.. !U iI

Utfordringer
. Det blir et stort behov for og konkurranse om kvalifisert arbeidskraft.

. Intern rekruttering: Krever gode prosesser i forhold til § utvikle egne ansatte.

. Ekstern rekruttering: Markedsføre oss slik at vi f§r aktuelle utdannede søkere.

Prioriterte tiltak
. Utarbeide kommunal rekrutteringsplan

Virkemidler
Enhetene
. Framskrive rekrutteringsbehovet for minst 5 §r

R§dmannens stab
. Gjøre nødvendige vedtak for § redusere bruk av deltid for § sikre kontinuitet og stabilitet for

brukere og ansatte

. Sikre traineeordninger

. Sikre lærlingeplasser

Eksternt
. Initiere et interkommunalt rekrutteringsprogram i samarbeid med bL.a. KS, Universitetet i

Nordland og RKK

Aktuell finansiering
. Fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS

- Side 7-
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Bakgrunn

I forbindelse med kompetanseheving er det i prinsippet 3 typer finansiering:
1. Prosjektmidler:

Midler som tildeles ut fra p§melding/deltakelse i konkrete prosjekter.
2. Søkte midler:

Midler som kommunen f§r gjennom egne søknader.
3. Kommunale midler:

Midler som kommunen avsetter selv til kurs, utdanning osv.

Det er ofte snakk om ((spleiselag)) hvor kommunen m§ dekke egne lønnsutgifter/vikarutgifter samt
bidra med en lokal egenandeL. Â tenke 501 50 % i mange sammenhenger er naturlig.

Økonomisk oversikt
Oversikter bygger p§ følgende prinsipp i bruk av midler:
. Fauske kommune avsetter §rlig 1 mil til kompetansearbeidet og det søkes om minimum 0,5 mill i

eksterne midler.
. Innovasjon og utvikling, høyere utdanning og fagbrev 20 % hver.

. Kvalitetssikring og internkontroll, administrasjon og ledelse, fagspesifikke kurs og rekruttering 10

% hver.

2012-13 2018-20 ,v~
w.\

,Snittpr"âr ~'2014-15 (2016,,17 Sum
300000 300000 300000 300000 1 200000 3000001

300000 300000 300000 300000 1 200000 3000001

200000 200000 200000 200000 800000 2000001

200000 200000 200000 200000 800000 200000!
2000000 2000000 2000000 2000000 8000000 20000001
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Evaluering og rapportering av gjennomført kompetanseheving
Høyere utdanning; søknader til univ./ høgskoler
Eksterne søknader om midler (PO/ helse/ rus/ skole/ barnehage..)
Kompetansebehov for neste år
Prioritering av innmeldte kompetansebehov
Enhetenes kompetansetiltak for neste år
Utarbeide neste års handlingsdel med økonomi
Avklare rapporteringskrav for neste år

1

3

4

5

6

8

9

10

Sentrale reformer og oppfølging av disse

Tiltak i relasjon til kommuneplanens samfunnsdel
"Newton Salten"
"N ordla ndsløftet"

i nte rnko ntro Ilsyste m

Klimameldingen
Traineebasert utdannin

, . .: ...
Fo rtlø pende ledero pplæ ring
ø ko no mist yring
Juridisk ko m peta nse
Kva litetssikring, inte rnko ntro Il, H l' S
HR.verktøy
IT verktøy
Offentlige anskaffelser
Lovo avtaleverk

Grunnutdanning
Førskolelærer/ lærerutdanning (traineebasert)
~ykE!P.!eienitda nning
Inge niø rutda nning/ teknisk fagsko le
Videreutdanning
Prosjektledelse
Juss
D igita I ko m peta nse

Teknisk-/ ingeniørspesialisering i hht VA-kompetanse
Norsk, leseopplæring, regning, engelsk, veiledning/ teamledelse
Diabetes, kreft, demens, psykisk helse, kols
Familie- og relasjonskompetanse

--'

Fagbrev
. :

Fagspesifikk ko m peta nse innenfo r a Ile enhetene
IKT

Demensomsorg, psykisk helse, eldreomsorg, kreftomsorg
Lesing, regning, klasseledelse, vurdering for læring
Veiledning, prosjektledelse, team ledelse

Sentrale reformer og oppfølging av disse

Kva litetssikring, inte rnko ntro Il o g do kum entasjo n
Beredskap
HMS for iedere
Offentlige anskaffelser
Plan og bygningslov
Klima

Utarbeide kommunal rekrutteringsplan
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Arkiv sakID.: 12/1870 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskiær
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Komiunestye

Sak nr.: 013/12 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 24.09.2012
133/12 FORMANNSKA 24.09.2012
149/12 KOMMUNESTYR 04.10.2012

RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN

Vedlegg: Gjeldende Løi:spolitisk plan
Forslag til ny Lønnspolitisk plan der endringer er merket
Forslag til ny Lønnspolítisk plan i ren tekst

Sammendrag:

I henhold tìl K-vedtak i sak 98/08 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og
veiledende for lokal lønnsfastsetting i kommunen. Den skal rulleres og harmoniseres med
sentralt inngåtte tariffavtaler.

I henhold til Lønnspolitisk plans pkt 1.3.3

1.3.3 Utvkling av den lokale lømispolitikken
Den lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og
arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.

legger rådmanen fram vedlagte forslag til ny lønnspolitisk plan.

Den er justert i hht ny Hovedtariffavtale pr. 01.05.2012.

Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket kursiv og strøket tekst slik: gjernornst.

INNSTILLING:

1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende
for lokaIlønnsfastsetting i Fauske kommune.

P ART-013/12 VEDTAK- 24.09.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retnngsgivende og veiledende

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

FOR-133/12 VEDTAK- 24.09.2012

Parsamensatt utvalgs innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
1. Forslag til ny lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.

Even EdiasSen

rådman



Lønnspolìtiskplan

Fauske l(ommune

Vedfatt av kömmunestyet 14.04.2011 i K'"sak21/11
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L BAKGR.UNN FOR L0:NNSPULlfISK PLAN

i.i..FatîSké koliífUfiêS visjoïì

IIlbyggeme skal opplevë Fauske som den beste köhitiën å bo og hasìt virke' i.

I.2Kö'Iliñû:ñ.ehS hovedmål:
. :Fauske köhlÏüiie skal sørge for godé levekår for hele :Fauskes befolknng
. Fauske kotrtie skal legge til tette for en akiv og variert livsutfoldelse
. :FauskekohilUé skalstif1ülere til et Stit og livskraftig næringsliv

t.3ForlìaftdliIigslJestemmelser

'l.~.lHÖvêdtatiftávtalênög 'lökal lønnsfastsettelse
:Fäuske köï1lle tat gjehñom sitt medlemskap i K.s utgähgspûnt i HtA'sgenêreHeÍê1nns-
ögstilirlgsl1ëtegnelser.

I-TAKaP3 pkt3.Jpt; 01.05.2010 lytlèr~ ,
LØllssysteÎiêt forutsetterênlokal lønnspöHtikk som må gjØfeskjêfitfdr alle ansåtte'ÅrbêidsgiVettåt
iiitiativ til regelmessig tevidêringáv lokal løspolitik. LønnspoHtiske retningslinjer utfõrtes ettet
dtøftingermed de ansattes organisåsjoner.

Uêtinåværtebsårêrieng inèllõfi konilIïfêñs inål"òg den iükàle lØfsp'ö1iikêfi. Dêtfohïtsette'š àt
lømtbenytessom et personalpolitisk virkeiniddel.

r':'"

'Sta~i~J1ere løîisplassèringerS~jer lokalt ihnê~for rãtét söfusette.s$èlÌ~~lt

~ønJiblirettflv virk.êl1idlê~~ ie~ h~lhetligatbeidsgiverpolitikk fot å .rådemalsdiñ tir ëñÍvef
itid;olirsatt for . Koituften og den eïielte virksomhet.

i...rl;~~.ilênsjöñ

tè6~lÌê~ liåiidag sikrefde ~Î1s~ttêpen$jön ~êñh011K~PõgStaténspê~sJ~ns~ässe.ipêfèf .
. "l(?ipÜnen~ rrålsetting å .videreføre. eilpe~sj oiisordning sUin.siigerdeais~tt:.. s~.~eis0rb
'. petisjoíistene en pensjonsordning tilsvarende dagens nivå uatsett hvilken pensj61Îslevêtähdør
. som velges ifra:tidaó

1;3~3lJi\ildiïigav ~elllQkále lønnspolitikken
ben lokale lønnspolitikken i Fauske kO:iune utvikles i en prosess iûellöm administHttiv
ledèlse og arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjeñhIïig.

Den skal være veiledende og retningsgivende fot løh1sfastsettingert og lØIlsutvik1ingen.. ben
skal videre fähge opp lokale utfordringer og være et supplement til sentralt bestemte
løñhsføúnger.

Den skaLbidta til å
o silrre en overordnet styring av lønnspolitikkert

o gi retningslinjer og føringer for de konkete prioriteringer
o dare grilag for dialog om mål og virkemidler i den 10kaleløtUspblitikkén

o Motivere til kompetanseutvikling (nye punter i fITA kap 3, pkt 3.2 andre
ledd)

. Beholde, utvikle og rekrttere



. Sikte kvalitativt gode tjenester

1.3.4 Utførdrifiger
. Utfordringene i kOfll1e-Norge er først og fremst ã behòlde kvalifisette

âtbeidstakere og å rekrttere ny i et sainfuli SOm konkurrerer mer og metöm
arbeidskraften.

. I HTApr. 01.05.2010 er det koinet et nyt punt i 2.3.1. iFellesbêstëmmelsëñe sthn

lyder: bet skal tiâïbeides retningslinjet med foriål å øke általl heltidsálsatte.

i. LÔKAL LØNNSPOLITIKK

2.LLokalloiìiisfastsetteIse oglokale torhâiìdUliget

LøíÛskal fastsettes ved tilsetting ener ved forháldlingetfied lÌtgangspûhk ivèdtattè Iâiterìet
ôgtaô:èt i forhold til aktúelt lønnsnivå.

.L~1ìskâl væ~e gjenytelse fot arbeid, Iiisats ogans"ar
i"iLønnskalværegjenytelse fot den ansattes kompetanse, - bãde tëäl..og fóñfalkompetâiSê.

I.ømiskal Være et persònalpoliti$k virkemiddel for å oppnå
. gode resultatet i henhòld til vedtatte mål

effektvitet
. kvalitet på tjenesten
. trivsel og bedre arbeidsmiljø
. engasj ement

2.1.1 ñ'tøttîngerog :Föthâfidlìñget

'~~JÒ~ãlePatet avholdet etter initiativ fra arbeidsgiver årlig ettêl1erfle~~ iøïíspolitiSke
dtøftitigšinøte (r) somsamlet omfatter alle løfUskapitlene.Jfr HTA's k"ap.3, pkt 3.2.1.

Lokal justering' aV lønn skal skj è i samsvar med BrA forhatdlirrgsbesteïrelsêf og itfåd 'fièd
løñnspolitisk plan.

2.2PerSòD.alpolìtiSke virkemidler ütover løni1

Utover løoo kan en blant anet anvende følgende personalpolitiske virkemidlet.
. Kompetansehevende tiltak

. Jfr BTA's kap 3. pkt 3.3 K.ompetanse ~ læring og utvikling

. Gode og fleksible pemiisjonsmuligheter

. Ulike velferdstiltak Gfr. HMS-plan og permisjonsregleinent)

. Gode arbeidstidsordninger

· Trygge arbeidsplasser

. Seniortiltak



Soin igjen kart bidra til â:
. Rekrttere kvaHfiseft å.beidsktåft

. Beholde kvalifseft përsonell

. Stimulere til effektivitet

. Stìinulere til koinpetäñsêhevîng

. Stimulere til bedte arbeidsiniljø/bedriftskiiltûï

2~3Likeløñíi

Nytt i lITA:201O
Løriñspolitikkën skal lrømme Og ivärilta Ukestiltng ftëllôff kjørlnënè, legge til rette Jor faglig
ki:rtiereveier og avanSetflentsmûlighetet.
Lønnspolitikken skal virke slik at kvinner og mennlilæbehandles i vìirdëririgDV løri"nÔg âVtihsëntëntôg
også vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessigtlttellng. Kriterier for innplassering i
DVansementstillnger fastsettes Som en del av den lokale lønnspolitikken. .

'Mçdlikeløñh Ihèrtesåt løl1fastsettes på saie måte fôt kvinnèt og ineM, utén hensyn iîl

~kjøhn.?ette er hjeinleti Likestillngslovens § 5 hvor det bL.a. heter:
d~tKviI1er og menn i same virksòmhetskal há.lik lønn for arbeid avli.Îcvetdi/'

'PrártyHõveclävtalesdeí Il (2010- 2013),
§ 7, (tidligere 8). Fremme likestiling oghindte diskrIninering:

, parélïe l~ggeïtil gruuii at likestillings-ögike.diskriminermgsatbeid skjer i tråd med lov- dgâvtiilêwrk.
'Páieíleaïbefale~ derforatarbeidsgiver, some~ integrert del av, sin arbeidsgiverpolitík, legger vekt på
tektttering av arbeidstakere med ulik bakgrt. '

'.4Dêt êr ert irâ.lšettìrg for parlerte at:

. i\lle ~rbeidstaker~ må gis like muligheter til árbeid ög tií perSonlig ogfaglig iitv1dIJ~
A.lleärbeidstakere iñå gis like muligheter med hensyn til tilsetting, lønn, he1tid.sštiling, oppl¡êtÌIgQg
ayañšèmëfit '. ,",

j)êt iñ~ikeskje usaktligfotskjellsbehârdlingved iñskrertihgeY ogoPpsigèlse
pei rekitteres flere kvinër til ledende stilihget
Dët tekrttëres flere'IDelí til kVInedoÌÌineite yrket i kommUûaí Sêktdr. .- ._-

Arbeidet for åfretre ÜkestiÜÙig og hindre diskririnerÙig lokal t tilegges dé SoÎ1 hll det õVërordfête ålsvât

fM arbeidšgiWrpoliiken i den enkelte kòi:ure. Ledere og tilitsvalgte har et særlig ansvll for det løpefrde
likêstilIigs~ og ike.dìskriìihetertde arbeidet.

2.4.1 Lêdêre etter kap.3A , " '
Mêdleûeti hht Ht A' skap 3, pkt 3.4.1 og 3.4.2 menes den som hår det overdtdiête .åtlsvar
fot

. Fag

. Personal

. Budsjett

IFatiske konuUne gjelder dette
. Rådinann og konuunalsjefet-



- 0körtön:isj eflpersortalsj ef

, - enhetsledere

Det er et rtedfelt prinsipp at overördnet skal være lønnet høyerê efu underordnet.
Det bøt Væte en lønnsforskjell på minimum kr. 10.000 inellom en lederslørniog høyëst lønte
Ufdêrördnetes grtøn:.
Uñítak for ordningen kan væte i tilfellet det urtderörclñet hát særskil avlØI1ifig pga spesiell
kompetanse, tetrettstì1ing eller andré særlige forhold.

Løî1snivået bør væte slik at kommunen blif kort1.änsedyktig;på arbeidsmarkedet. Det må

ffeïnonie at lederstilling;et tilegges et stort og selvstendig ansvar.

Ktitetiet for lederavløn:irtgêr fremkommer i litA' S Káp 3 pkt 3.4

?etskaliimg;ås avtier mellom dëïiertélteleder ognærteste oVêrordhetê.Disseskål jeviíHg

evalurres og, ~a betydhingfor lØllsutvikliiigen. Det gi elder krav i hht HT A, g-enerelle

leûetkrav, handlingskrav og individuelle krav.

;~~a~2 ,Ledere ettet kap.4

"ilNedlederilihtI-T~' s kap4pkt4î3 pkt 5 n:enes ledere' Som et tidelt

.' " vesentlige arbeidsgivetfûsjoner
OiS$e,.skal avlø~eshøyeree~ detfde, ~tsätt til ålêde..Uriták tor0tcìii~g7nêt, ide
tilfeii~runderordnet~ harszerskilt avløhhing pga spesiell kompetanse/spisskompëtanse,
rêttettstillirtg eller andie særskilte forhold.

HANDLINGSpLAN

lFâuskekö11Ulè gjeldet dette f.eks
. Fagledere mèdvésentHgé åtbeidsgiverñusjonêr

. Iläe~attaktiv lønnspolitikk fot, å rekrtterë og; beh?ldearBeidstaketë
-aaen l~iispolitikksoinskaper e~gasjeiienth?s denênkelte~hcsatte

_ ,Gidenehkelte mulighet foren god og; koìiätiSedyktig lønršutvikliï1g. .' ,

. Ha en løñíspolitikk SOm skal bidratil å utjevne 1øñísfotskjëllermel1ô:t kviooé- og;
niafsdoniiiiertê yrker.

3.2 Krite'tet før lønnsfastSettelse

3.2a Generelt fot kritêrier

. V ære objektive

. Relatert til enhetens virkeområde

. Så langt som mulig kulle måles

. Frenie likestiling og likeløll



3.2.2' Kriterier

3~2.2.1:köi:p'etanse
Utdaning og realkompetanse

I ETA kapittel 3, pkt 3.3 Kompetanse, læriífg og utvikling står:
Det Vises/or øVrig til RiksfieklingSfiätifitis/drsktg, pr. 01.05.2008, pkt. V. litra a):
Partene tilrår at det täs utgåtigsputikt i løtinsrelasjdti etter L O års ansientiitet mellom minstelønn/or hiiskoléüÚiannetéog
minstelønn knyttet til høyskaleutdañfite med ytterligere spesialutdanñitig (om lag kr. ,20.000) som véiledetidé hOrm for 1ønntilÌegg

etter L års relevant videre-/etterntdantiing og/eller vurdert reatkOfipetånse. For releVant videre-/ettefUtdan'iing dv koffere
varighet enn L år, dog begrenset nedad til 3 måneder, benyttes lønnsrelasjonén/orholdsmëssig.

:t2.î.2VidetëtltdâiîfiÌng
Ansâtteskal lokalt ávløiies høete pr år eilstillngërtsgñIlørisplåS'serirtgïîât:

. Fauske koîíurle har VUrdert aktuell ütdai1ìfig sÔ1ffidvendigfòf öfgãÏìsasjorten:
og avtle ofitdetteet iiigåttpå fothånd

. vìdereutdaiiingen et rêleVåiit for vedkoÎÏeiides nåværende stiÎ1ifig
utdârirtgeiireptesêrtteterrtìrtimil ét halvt års studie og kråv fra

utdaritigsirtstitusj ortenef irtfridd (eksà1enlprosj ektoppgave og Ìildièfide)

"~'~2.2.3ReŠ1.îtat()PPÌlåelsè/iì1fisâtš :

godservìce til brueme
evrt~tilåta àilSVâr

evne til å tainitiàtiv

, fleksibilitet! oIfsti1liftgsevhe/utvikling' og hytéTIng
arbeidsresultater
økonomiarsvar/budsjettstørrelse
Ko1íUiikasjoiisfetdigheter

Krlterier Iorlederä"lØiíììiiîg'

Ledetavløñrng må væte relatert til' spesiene kdtedet og tiiden êfiéltês lélletãnsvåt
Persönalàhsvar
o arbeìdsrtiiljø
o Fagansvar

o 0kortomiansvar/biidsjettansvar

o Ufviklingog flytenkiiig
o ReknttetIngsbehov/kvalifisert arbeidskraft

o Omdøhiebyggirtg

3.3 tønn uìulervisniígsštiIinger

Dèt henvises til HTA 's kap. 4C med tilpasningerlsæravtler.

I

Filiiksjotist;llegg
. Fuilsjonstilegg er et tilegg for spesielle funksjorter eller særlig aiiSväi ög gis fot dert

perioden dette varer.
. Fl1sjonstilegg er variabel lønn, og kar ktù gjøres pensjoiisgivéndertârden ei

godtgjottgjennom tileggslønn som årsbeløpetter HTA kap 3, krf2.3.1 og 3.3.



. Tillegget hør kun Vurderes opprettet og benytet der det spesielle arsvâïêtlfuisjoneri

ikke kan ses som naturlig del av stillingens oppgaver/ahsVàl.
. Det utarbeides aktuelle veiledere/nætïere retn.ingslinjer i samarbeid med aktueI1e

orgartisasjoiier. Retningslinjenè godkjefles av rådmanen.
. Tildèling/fordeling av funksjohstilegg der slike er 0P15rettet avgjøres 'av eiietslecleti

satSvar med retrtingslinjer etter eventùelle drøftinger med tilitsvalgte.
. Endringloppretting av nye funksjoner kan foretas i forbindelse tì:edãrlige lokale

forhandlinger. :Rådmanen kan i tilegg etter drøfting med áktùelle tilitsvalgte,
opprette funksjonerItilegg ved behov.

Følgende Jwiksjonsstilinget kan benyttes i Fauske:
. Teamleder

. KOhtaklærer

. RådgiverlSosiallærer

. Fagansvâtlig

Ktompetànseutvi1din.g
. god fagdekning,ved alle ei:eter

It plan for gj êiiomføring aV kompetansehevende tiltak i h.bt irrA' skâ'p' 3 ,pkt 3J

3¡¡:l '8ãtsìliìlgsol1ltådêt

.IIeholdelrektttete nødvendig 'arbeidskraft

. KOnkiiansedyktigløiu

-si;rskiltavlønring.avyrkesgrtpper det etvätskelig å rek:ttêre

. Arbeidstakere uten ytkesh1essig forialkötnpetanse Som harvæît ikörîooens
tjeneste i latg tid, skal vurderes lØiuSifêssig.

. Det skal utarbeides retfiÌìigslinj er medf0rîål, å øke åltåll heltids~nsâttê
Sêniòrtiltak (ìfr. Semorplan og arbeidstidsavtale ûidervisningsperson:Met)

PlànêhskaLvære rètningsgivènde og veiledende for lønnsfastsettelsè i koftUnèfi.ÎJenskãl
tilleres og harmoniseres med bL.a. sentralt inngåtte tariffavtaler.

Köirunen som arbeidsgiver gis ert frihet til å brUke løoossystemet aktivt i siri
persöiialpolitikk. Det er åpnet for at individuell vudering og detred resultatopPiiåèls~ kåh
beløiies gj eniom lønnsøkning.

Det vesentligste aV körtrttiåle arbeidstakeres lønnSUtvikling vil fortsatt fastsettes i 'senträle
forhandliiigel; Lokale forhandliiiger og lokal lønnsfastsettelse vil væte etsupplerteïit.

Ordførers godtgjørelse reguleres fra samie tidspunkt som rådianierts lønn regult5res.

I



trinn l,' Rådmalìn O
Ingen besteint øvre grense/rekrtteringshensyn.
Mh1ÌmUln kr. 50.000 høyere emi høyeste lønte kOrt~fialsj ef

Komiiuhâlsjefer kr. 625.000 

Kòinunalsjef söm er stedfortreder for rådman har minimumsavstand til den andre
kornunalsjefen påla. 25.000 

Jlamtter for løltttsflistsettelse0-- _ .

Ttihtt2

Minstelønn ved tilsetting

kr. 350.000

StilIhiger med miniffumsavløiifiing

Seniorrådgiver kr. 450.000
Spesiellekíav til forial/realkol1petanse'og fagansvar.
Heri inhg'år rådgivêrèi rådinanens stab relatert til spes. oppgavèrmédskôle,l1êlse;
prösj ekt,,' økötiómi,persòfiål o gu.tvikling

Enbetsled.ér kr. 430.0'00 

Differènsiere ut fra kriteriet som utdaning, fagansvar, ledêrahSvatl årsverk,
ßkonomi/budsjett,Jvêttfaglig, samarbeid
Rekto.r,styrêt ,avd.syképleier
Kap 4b og c

StiUÎbgeriñèd ïfinsfêløiïfi fbht BrA' s kâp 4

Fagansvarlige

Disse er satt til å lede et fagortåde og skal være høyère lØhfèt êíigrUfløíi istiliiigêtL.
Utdanifig pånivå 2 i hht HTA' skap 4, eks fagoIiåder söin renhold og vedlikehöld.
Assisterende styrer i barneha.ge, fagansvarlige for sosial, barevern ogpsykiãtri vil være

høskoleutdanede på nivå 3 eller 4 i hht HTA.
Fagansvarlige med inastergrad vil være på nivå 5 i hht HT A.
Inspektører i stilingskode 7954



Trinn 8

FagstillngløgSkölekrav Kr. 321. 800 kr. 374.500/414¡Ô'(jO

Hetifigår stillnger m.ed krav om høgskoleutdaniiigog stilingeri:ed krav om '

yttètligefespesialutdartiing (eks :spesialpedago g,spesiãisykej?lèier, tvetffl:fg1ig
spesialistutdãooing) .

Lærere, adju.ter og lektorer

Eiielte stilinger i stab/støte-tjenesten. Eiielte i stilingskoden 6559 konsulent
Fagârbeider eL. tilsvarende Kr. 279.~OO kr. 335.300
Her ioogår fagarbeiderstìlinger. For eiielte ansatte i stilingskodeiie 6559 konsulent,
6863 sekretær, 7520 førstesekretær, 7024 barepleier, 1199 helsesèkretær og 7531

säksbeháfdler med tilhørende rapporteringsbenevnelse skal itinimumsavløuIÌiigên være
tilsvarende faga.rbeider.

Ufa.gl~rt Kr. 239.800

Stininger SODi inngår i liht RTA' skap 5

FägSfi1lttgløgskölekrav

,_ -,-_cc_ ,-.'-..
Herioogår stillnger iredkrav om høgskoleutdaning.
Lege, Jordmor, , ingeniør, skogbiissjef,Saifunnsvitefê, siviløk0ll~mer~ Jlitsr ,,' ,



LØllDSp'olitiskplaD

Fau.ske kommune

1



l~JtA..KGR't FOR 'LØNNSPOLI'lISK Pt.J..~;;.,.,..~...;;;..;...;;.,;;.;.;.;;;....,:;.;~..;-;.;.....;.;~;.;.~;;;;;;;;;.;;;;;;' ~

1; l '. .F,...USKl.i(MM-l1NEŠ viSJON ;.;;;;.....;...;.;;;...;;;;;...;..;.;..;...,..;;;.;.;.;.;;...;.;.;:;;;;;;;.;;;.;;;;;.;.;.;;;-...;.;;;;..3
1;2 .'Kl\(i\lÐENS .ÍÎoVEDMhL: .;;;..........;;...;.;;;;;.....;..;.;.;;;....;;;...;.;.;..;.;.;....;...;.;;;;;;;;;.:.;.;.;;..';;;; ;..;;.;..:;.;..~
1 ;J-FôælA'NÐElNGSØES'IEM'M"El:ER......;;..;;..;......;;;;....;.;.;;;..;.;;,¥Ï3Ißelaf8Ei IKKDEFINEI~T.

1 '.3; LHövedtãtiffav:tíilenög lokålønsfastsetelse ..; .:.;.. .;..;;;....;.; ..::. ;:;;; .;. ..: ;;. .;¡,;;;.;. ...:... .3
LJ:2Pensjo:ii;;;';...;. ..:.. ;.: ..;..; ..:. ::.: ;..;::.:.;;:..;.: .....;.......:...... .;;;..:..:....~: ;;;;::; ;:.;;. ..;.; .:;. ;;.;'.:.;';: ::'.3

l:3:3Utviklingav den lokáe lønspolitikken;;...::;.... ;;.:. :.:; .......:.::. ..;;:;:.;;;; .:.. .;';;... .;.::..;...;. 4
3 :4'UtftdFIíiger.:..;''', ;...;;.. :.;.;.;.;.; .;;;....... ;...:.:;; ;;-.':;;...;....:.;; .';..:.;;;. .;.;... ;.....:..;;; ;.;;.:.';..:.:.:.; .;':';4

2;..l;OK:ÌJØNNSPl)LI'lîï..;;....;;..';...;;;,....;;,;;;;...;;.;.;.;;;;.;;;;,...;;.;..;..;;.;;..;;;;;;.;;;;;.....-..;.;;';;,.;-::;;;;;;.;;;4

2.1; LDKALLØNNSFl.:STSET'IELSE De LOKlLE FORlIANDU:NGER ..;......;..;...;...;;...;....;....;..;....;;;.;$
2.1;1 Drøftnger og Fothandlinger...:....:..;...:......:..........;.;;....::........;;.:....::...:......;.......;.....5

2.:1:PEISONl.:I:iOIiITISKÈ VilMILßR UTOVER LØNN ................;.;...;.;...:;....;.,;;.;..........-....;.....;;....;;.. Cl

o.

3:2.3 Kriterier fur lederíivlønning .....;..;........;......:.......:..:.....;;;.;.......;......;;...;.:'....::;.::; '12
.. .LøNN UNERVISNINGSS'IiliLI-GER.;.......;..........;;;....;..;...........;...;...;....................;.;..;;.;;:;;;~;;; li
'. SAtSNI-GSOl\ffÐER .......;.;..........;.;.;;...;.;...;;........;.;..-.;;.;...;...;....;.....;;.;.;.....;~.;~.;...;;;;....;;.:..;.;. 'u

-. -..-...........-...................

4. iA.iVSLUTNlG ....;...;.........;;....;............;.....;................;...;;;;;...;..;........................;.;.......;.;..;.:..;:.....;' 12

:ta..MM FOR LØNNSF.A..STSE'f'fE;:bSER l FiWSKE KOMME....FmU BQ~ßR
l~TfDEFThmRT.

2



L BAKGRUNN FOR LØNNSPOLlI'ISK pLAN

.1

I

L

hl Fällsl(e kOÐlÜllIlìes visjail

lfàl~Jielse
IMbyggêrhskal òpplei¡e Fauske Sömdênbesækofiél åboog lia sltPiiFké i.

t~2.KåmmülìelÌs líflVedmål:
. '¥atiskekohiuheska sørge fut gode levékåt for heleFátskesbèfolkning

. Fauske kommune skal legge tilrete for éwakiv og variert-livsutfoldelse

. ' Fauske kofié skal stimulere til èt suf, og lhí:skråfg nærirtgsliy

F'o'rlíaijdUngsbesteinineISêr

Visjon-Fauske motåt.2()25
Faùske c-.folkehelsekomrnÙñên den alle trives

(jYetiJtilnet iitål--F'àûške20:25
Fråm rnot âr 2025 skalvisClmrnen videreutvikÎe Fauske. Valnesfiórtì og Sulìtlelmatil
sämfÙnnderdet er:

. God helse

. Veksti næringsliVet

. Vekst. i folketallet

. Gode tjeñester

:Hovedtariffavtalen ög lokal lønnsfastsettelse

'Pa.tlskeköl1uhe tar gjehnom sitt medlemskap i KS utgangsptit i BrA 'sgefiêrel1ê'løims,;
. ogstilliigsbetegnelser.

llt~Kae.3t)kt3.2pt. 01.05.2012:
, Hovedtariffavtalen:; ,lørms$ystern forutsetter at det utarbeideS en lokârl~ntistJolit;ikks~rnmâ
gjøres kjent for alle ansatte, slik dt det skapes forutsigbarhetogmulighetfotdel1ansåttêfiLå
innrette seg i henhold tillønnspòlitikken. Arbeidsgiver tarinitiätiv tilregÛh1eSsigtëvidering
äv lökällønnspoliikk. ,for å sikre at det er samtnenhengtned kotrffrtmens rfârlJe~lokaii
lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstilegg utformes etter drøftinger med de ansattes 

organisasjoner.

8taàigflele løtfsplasseling'éf skj er lokal innenfr tanet soffsêtssentralt.
Løfiblir ett av virkemidlene i en helhetlig arbeidsgivêtpolitikk fot å nåde mål šom tiIehhvet
tid blir satt for koinunen og den enkelte virksoinet. '

L.3.2Pensjon
I(Oinuhen hat i dag sikret de ansatte pensjon gjefiom KLP og Statenspensjonskasse. Dëtet

- kommunens målsetting å videreføre en pensjonsordning som sikrer de ansatte så vel sOm
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pensjonistene en pensjonsordning tilsvatende dagens nivå UalSett hvi1kên petisjOïiSIeVêtfudør
soin velges i framtida.

L3.3Utviklìng aV dêfi lokale lônnspolìíkkcn
Den lokale løl1spolitikken i Fauske kOfiûne utvikles i en prosess mellom adminisltãtiv
ledelse og arbeidstaerorganisasjonene før endelig politisk godkjel1hg.

Den skal væte veiledende og retningsgivende for løl1sfastsêttingen og lørnStitvik1ingên. bên
skal videre fange opp lokale utfordringer og være et stippleiient til sentralt heštëØte
lønns føringer .

lJtforôrhigeneikoinllfie~Nötge et først ögfremšt á~ehölde~v~1it1séft:
arbeidstakere og å rekfttere nye i et saifuï: som konkurerer inet o'gmetdm'
arbeidskraften
i g1'Apr. 01.05.2010 er tiet kötnetet nyt pun i2J.1.iFellèsbësteiêlséllsöfi
lytiér:Det skal utàfheides retningslinjetmedrormål å øke anåll heltitisansätte. '
Redusere. bruk av uønsket deltid',ifrHTA,kapi. ,§ 2.3.1 ögvedlegg 2/:oki1e
retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid. .videre rikSmeklingsmanrrens,likt,V
Til prôtoköll. il Heltid ~Deltid. Sentralt partssammensatt uroalgJevèrêr tiltakstap.pött
1.2.2014

Dèn skal bidra til å
. sikre en overordnet styring av løl1spolitikkên

. gi retningslinjer og føthiget for de kollete prioriteringer

.. danegrUl1lag for dialog oin mål og virkemidler i den lokale lØl1Spblítikken
. inotivere til koinpëtaiiseutvikli11g

~ motivere filmer heltid
j' Beholde, utvikle og rekfttêre

. Sikre kvalitativt gode tjenester

.r'FraFJTA3.2:Lørinspolitiklænskálleggetil retteforfåglige kafriete~êierög
,(¡avansementsmuligheter. og vise hvordan ønsket og tilegnetkofnpetanse ,gir l~nnšmes$ig
~utrèlting. Kriterier for innplassering iavansementsstilingerfastsettessom endèl àv den
",lokale lønnspolitikken. 

" 'Dëtskál væreehnatutlig sammeñhen:g mellom arbeidstakerenskifmpefanšé.

'kompetanseUtvikling og lønnsutvikling.

2. LOKALLØNNSPOLITIKK

2~1 Mål (flyttet fra tidligere punkt j som nå inngår ì 2)
Fauske koinune skal

. Ha en attakiv lønnspolitikk for å rekfttere og beholde arbeidstakere

. Ha en lønnspolitikk som skaper engasjement hos den enkelte anSåtte

. Gi den enkelte mulighet for en god Og konkurransedyktig lØllStivikling.

. Ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne løllsforskjellerineI1öinkvifie:; Og
inarsdoininerte yrker.
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2.2. Lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger
Lønn skal fastsettes ved 'tsetting eller ved fórhafidlinger med utgafigspunt i vedtatte kriterier
og raier i forhold til aktuelt lønnsnivå.
An$attesom fårsif lønn regulert gjennom EtA kap 4 følger et minsteløñnssVstêm der,løñn

utover minstelønn forutsettes gitt gjennom lokale forhandlinger.

. Løim skal Være gjenytelse for arbeid, innSats ög ansVar

. Lønn skal væregjenýtelše for den ansattes kómpetanse, bådetëál'Ög ÍérmáIkñfpêtáîS8';

.. EtA: Det skal w:ereen naturligsammenheñg mellom arbeidstakerens

kompetanse,'. kompi3tanseutvikling og løttflsutviklifg.
.. 4.A.4/Kompetanse: Partene lokalt kan uavhengig av øvtige

forhandlingsbestemrnelser forhandle om endrêt lønn nâr en arb.eidstakêrhat

giennômføtt relevant etter-/videreutdatining.
ti Løì) skal Være et personaipolitisk virkemiddel for å oppnå

. gode resultater i henhold til vedtatte ftâl

. effektivitet

.. kvalitet påtjenesten

',ifr kômpetanseplanen

. trivselog bedre arbeidsmiljø

.. engasjement

~ .
¡. . . - . .. - . . .. .~

.~. ..r(ø~3DrÖltíñgêrog Forhãndliiger
~ "dd;FItA.3 ,2.1;

;!,:'Delo~alepartêr avhõlder etterinitiativrra arbeidsgiver årligêtieller

..'clrø~i~gsrrØte . er) ~soin sailet()tñfatterall~. løfìskapitlene. . .... ...... .... .. ........... ..' ..... . .J...../. ... .... '.' ......... ...... .... ........
'fI)(trsomannetikke avtales, holdes det ogsâ særskilte. drøftngsmøter (pr l1enh6ldsvis ktpÜt~t ~

3,;5,.4.ôg.5. .' '.. ..' . . . '.' ..' '.. '. ... ..... .... '.' . .... '. ..... .~.'.'.' ..... ... '. . ... . . . '. ..' ........ .....~~... ~.
Dr~qingene tar utgangspunkt ¡kommunens totale situasjon, lokal lønnspolitikk. retningslinjër

. , 

(prlokale (prhandlinger og bruk av BtA's fprhandlingSbestemmelser.
.videre drøfterpartene ktiterier(pr lokale lønnstilegg

Arbeidsgiver skal hvert år.legge'franitallmateriaIe/statistikk'som viser lønnsnivâ og lønnsutvikling, bla. fordelt på kjønn ögstiÍlifigsköCÍtsômgt1liÜilãg
for også â kunne drøfte likelønn.

Lókal jUstering av lønn skal skj e i saisvar med IlT A forhandlingsbesteiielsér óg itrâd med
lønnspoliisk plan.

ETA'sVedlegg 7, pkt L
K0lJmunetl skal i avtaler o~ innleie av arbeidskraft sikre at de inñleìde!s~ lénge
innleie(prholdet varer, minst følger lønns- og arbeidsvilkårene i virksomheteñ i Sâ,ffsvtlrmêd
arbeidsmilølovens § 14-12a og hovedtariffavtalen kapittel' l . S§ 4-15,. kap 3. 4, 3;6òg3.7.kap
4 med vedlegg li 4B og 4C kap 5 pkt 5. O og 5.1 og kapittel 6 samt særavtaler i KS-
tariffmråde.
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2.4 Pers()Î1àlp()Ììtiske virkêììidlër
Utoverlønn kan en blant annet anvende følgende personalpolitiske virkemidlêt.

o Kompetansehevende tUtak,.ifr kompetanseplanen
o 'Jf HTA's kap 3. pkt 3;3 Kompetase ."læringögûtvikHng

o Rekrutteringsplan

() 'Rekruttere intern ved videreutdanning av egne ansatte/bindingstid
o A iiansementsstilinger

o Gode og fleksible pemiisjonsmuligheter
o Ulike velferdstiltak Gfr. HMS-plan og petrisjonsreglement)
o Gode arbeidstidsordninger
o Motivere til mer heltid (jfr. HTAls vedlegg 2)

o lokale retningslinjer/or redusert bruk av uønsket deltid

() ulike turnusordninger og lokal k()mpensasjon

o Tryggearbeidsplasser

o Sefiortilta

S()rfjgjenkan bidra til å:
. Rekrttere kVålifisertarbeidsktaft

. Beholde kvalifisert personell

. .' Stiilete til e:f:fìvitet

. Motivere ti utvikling

. Stimulere til kompetånseheving

. Stimulere tilbedreárbeidsrtiljø/bedriftskultl

. Stimulere til ate/dre arbeidstakere står lengre i jobb2¡.SLikeløhh . ..
ILøîispölitikken skálfreime ogivatêta likesti1ingmellom kjøñielle, legge til têtteförfåg1ig
;kaltieteveier ,0g,.avansementsmu1igheter.

'J:~ølisPolitikken skal virke slik at kvinherog mel11ikêbehåtdlêsiVürde~i~g.~VlØtíÖ~
c:vaiseiient og også vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse girlønnsmessig ûttelling.

Etni~~~3.2.J, 3.avs: Arbeidsgiver 
skal hve~åt legge fram taílibatêïiat~/štãtistikkSöiñviser

lø~sÏ1ivå()g lønnsiitvikling bla fordelt på kjønn og stilingskoder somgrtl1lag fol"()gsåå
kUie drøfte likelønn.

Likestilingslovens f5 og .Hovedavtales del B (2010- 2Ö13) § 1!Frefie likestillittg og ltndre
diskriminering
Pattene legger til grunIla! likestilings- og ike~diskrimineringsarbeid skjer itrå.d med löv-ö~ avtaleyétk.
Pärene anbefaler derfor at arbeidsgiver, som en integrert del av sin arbeidsgiverpolitik, legger vekt .på
fèkrttèrirgav arbeidstakere med u.1ik bakgri.

Det er en målsetting for parene at:
. Alle arbeidstakere niå gis like muligheter tilarheid og til pérsonlig og faglig utvilÜiñg

. Alle arbeidstakere må gis like niuligheter nied hensyn til tilsetting, løri, heltidsstil1Iig, oPplæring ög
avansenient

. Det må ike skje usaklig forskjellsbehandling ved inskrenkinger og oppsigelse

. bet rekttteresflere kviner ti ledende stilinger

. Det rekrtteres flere menn til kvinedoniinerte yrker i koÍ1UÎal sektor

Arbeidet for å fremme likestiling og hindre diskriminering lokal tilegges de soni har det ovetördrete anSVar fot

atbèidsgiverpolitiken ¡den enkelte koniinune. Ledere og tilitsvalgte har et særlig ansVar for det iØpénde
likestilings- og ike-diskriminerende arbeidet.

d
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2.6 Lederavlønninger

:2.6.1 Ledere etter kap.3.4

Med leder i hht HTA' skap 3, pkt 3.4.1 og 3.42 menes den som hàt det overordnete ansvar
for

. Fag

. Personal

. :Budsjett

I Fauske koiTtie gjeld.er dette
.. Rådmatog köitlÙalsjefer
. 0ko:homisjef/personalsjef

. Enhetsledere

lJet êt. et 
nedfelt prinsipp at överotdñetskal være lønnet høyere eiU û:detdtd.ifêt.

Detbørvåere en løhnsforskjell påminimU1 kr. 20.000 kr; 10.000 mellom e:hledets lønrög
hØyest lønte u:hd.etotdnetes gllløti.

tTtitâkfotordñngen kan være i tilfellet der tid.erotdiet nàt særskil áv1øfiingpgä spêsiell
i.tkhllpetanse, retrettstiling elletâïd.resær1ige forhold.

,Løñlsniyået bør være slik at kOllUnen blir konkansèdyktig på årheid.sríå.kedet.Dêt iñå
. frêihoñié at lederstilinger tilegges et stort og selvstendig ansvar.

,Kriterier fot ledêtåVløn:ìiiger frethõlleïi HT A 's Kål' 3 pkt 3.4

. Opphådae resultater i fornold til virksomhetens mål

. Utøvelse aV lederskap

. BetyaeHge organisatoriske endringer

. Endtet ansVarsõ1ñådè

. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

'Dëts~ärihfgås avtle mello1T den =î1elteiederog nærmestè Over()Idnête.Dis~eSkaljevÎ11ig

evalueres oghabetydñing for lØIùsutviklingen. Det gjelder krav i hht lITA, generelle
ledetkräv, handlingskrav og ihdividueUe krav.

2.6.2 Ledere etter kap 4 Boge
Med lederihhtHTA's kap 4 pkt 4:B pkt 5 menes ledere som ertildelt
..... . vesentlige arbeidsgiverfusjoner

Disse skal avløitês høyere eM dem de et satt til å lede. Utita forofdningertet ide tilfellet
Widetördneteharsærskilt avløhhing pga spesieU kompetanse/spisskom:petañse, retrêttstillng
eller andre særskilte forhold.
I Fauske kOllUhe gjelder dette fagledere med vesentlige arbeidsgiverfunksjoner, eks:

. rektorer

. styrere

. avdelingssykepleiere

. andre med tilsvarende funksjoner
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2.7.. . Avløñningh,aveiltiliitsVaigìe/fellesiilitWilgte
HTAškap 3. pkt 3.5
DeatbeidstaketesometterHAdel Jl~3-3cer innvilgët helpermisjon (orâ fungêrešom
hovedtilitsvalgt/fellestilltsvalgt avlønnes med minimum kr. 373.000 pr.âr utentilstâelšeav
eventuelle tUle¥¥, Avlønningen er pensjonsgivende og vurderes ettetdrøftngengang i âtet.

Hovedtilitsvalgt/fellestilitsvalgtsom erinnvilgetrninst 2 d~ger.pr.'ûkeš0m.ën fastofdning,
skal ha lørtn.etter sarnrnebesternrnelse for den tidenvedkornmendefufigetet som BTY/FTV.
JJe.HTVlFTV skal dog underingen omstendighet lønnes underdet vedkommende vile hatt i
sin opprinnelige stilling (inklusive eventuelle faste og vàriable tilegg)

2.8 Ktiteriet for lønnsfastsettelse

2~8.1Generene krîtetiet
. V ære objektive

. Relatert til enhetens virkeömrâde

. Så langt SÖ1Î1Îulig kUnie må.es

. Frèmmelikestiling og likeløri

. Kreditering fot kompetctnseavlønning

2.S.2l\titetIer for' lê'deravløiiniiig

LedørJ:f'Vlønrt .mà. være relate tit spesielle'kritrier og' til denèieltes. ledetânsvar
Persörtansvai

o aibeidsfïilj ø
o Fãgansvar
o . Økönoinians'lál!büdsjetoos''lar

olJiilding og nytenng 

o Rcekrtteriagsbehö¥lvalifsett al'eidskr¡rl't
o. OindØfebyggiiig

Lederavtønning må va/terelaiett iiloppntiddêrëSûltãtërrnedråka'spåtølgende:
. Person~lansvar:. farvaltningavpersonalRrosedyrer

o Arbeidsmilø: ~medhøy.gradav motivasjon 0
o Fagansvar: kvaliteten av tjenesteytelsen
o Økonomistyring: i hht budSjettmål
o Innovasjon/nytenking: tydelige prosesser
o Omdømmebyging: aktiv to-veis-komrnûnikasjOn intëtfltog eksternt

2.8.2. J. Kreditêring for etter-/videreutdanning foi ledere
o KompetanseavløftflIng

o For ansattesorn (årsin IØfln i hht llTA 'S kap 3.4.1 og 3.4.2 visestt! degënêrélle
bestemmelsene I HTA 'kap 3 og 5.

2.8.3 KritetIerlòr avlønning i kapittel 5
I BTA fremkommer: . ..' . ...... . .'. .' . .... '.. .... .... ... . .... .......... ............. ..... ........ ." '. .... .,. ......

. Ved lønnsfastsettelse skal det bla tas hensyn til stilingens kompleKsitet og den.
enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse.
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. Ved løIlsregtileriíig fot sti1ffígené i kap 5 tas det hensýii tilløimstiiviklingefíÌ
tariffortådet

2.8.4 ,..Kompëtånseavløñlíing' ogavansefnentstiltnget

Utdánnng og realkùmpetáfse
l ETA lf6piftel$, pkt 3. Keíitie, lærmg 9g IlMkling liw:
mt vilferøvi'igÛIRik#leklmgSflæiñènsfe'rsfag, ff. OI.();JO(J.plà. Vi 'litfli):
P£(rtene tilrår atdet ms ulglisJiunkt i lffjsrellisjenetter io q.i's tiiennilel ife!l'ii miñttèkmnféji/iekelèìitdweteêg
miiteløn knyttet til høykeleutdæinete iiedytterliere s¡iialutrkning (mn lé kl'. JO. (00) sem ';( iledende nè#li far løWiit1egg

elte'r I EJs relewmt 'iid"e )ettei'utdning (f~/eller vili'rl reliltwemnse. FeI' rele%(nt Wdere /ettl'tdiining ff' kènlire
Wiighet enn I æ-. de begrnst neda tUB 1Iånede'r, benyttes løn!lajenenferhø/dsmtrssig:

Nytt iHTA 2012
kap.4~Sentrale lønns~ og stilingsbestefrtflelser
4o.A. 4oKofnpetanse -, ny forhándlingsbestemmelse

Partene kan uavhengig aV andre forhandlingsbêstemffelser for'hiirulle.ofnêndfettønfi
riåren~rbeidstaker har gjennomført relevant ettef./videreutdafJlìing. .Kommet pttttené
ikke ti! enighet ved forhandlinger; vedtas arbeidsgivers siste tibud
Medhjernmel iHTAkap. 4o.A.I er det full anlednin~ti! åfprha~~le.òtflønnsëltdri~g
etterat en arbeidstaker har gjennomført relevant etter"' ogvidereutdanning.J)è~som
atbeids~o:ansvarsområdet et endretsomfølgeav atarbeidstakeren har/ullført
kompetanse-givende etter"'lvidereutdarininJ! kandetgj ennomførës tòrhandlingetèttet
BTA/Øp. A.A.2

Lokal 
, 
løril1spolitikklegJes ti/grunn ved 4.Æ 44orhan~lingenë. k()'fmÚn~~ëbør'trØftëinêd

organisasjonene hvordan bestemmelsen skal praktiseres. f.eks. med hensyn tilom

f01"handlingèrgjerillornføres løpende når det fremmes krav om dette, 
eller om de samlesopp

öggleiinomføres 1-2 ganger pr, år.

2¡8~:J4¡lKoilpetâïíseavløìiiiiÏIg
" Lønn skalværegjenytelse (pr den ansattes kompetanse.
Detskâlværeennaturlig sammenheng mellom arbeidstakerellskompetansé,
kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-Ividereutdanriifg skal vektlegges.

/r:Løhrspolitikkenskal virke slik at kviì1er og meit likebehandles i videringävløriog
":äv;ansëmeñtög bgså vise hvordan ønsket og tilegnet kompetähsegirl0Ilsmessig uttelling.

:Kriterietforioop1assering iavänsefueñtstillngér fastsettes som endel av den lokåle
'1~nisP91itikkeh.

Kôilpetaliseavløliliing

Kap 5 

For anSattesom fåt sin lønn i hht HtA 1; kap 5 vises ti! de generelle bestëmmelsene i 

HTA'kp 3.3 og 5.2 

kap 4 

'Pàl ansatte sOm får sin lønn ihht HTA's kap 4 vises ti! HtA 's kap 3.3 og4o.A.4.

J Fauske kommune ivaretas disse gjennom Kompetanseplanen og følgende:

Ansatte skal lokalt avlønnes høyere pr år enn stilingens grunnlønllsplassering når.'
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. Fauske kommune har vurdert aktuell utdátirting som nødvetnJigfoforgänisasjOnen og
skriftlig avtale om dette er inngâttpå(pthånd

. Videreutdanningen er relevant (pr vedkommehdes nåværende stiling

. Den ansatte har lagt inn sin CV i kompetanse modulen . og dokumentert sin utdanning. ....

. Den aktuelle leder har sendt melding om dette sammen med dokurnentdsjänen til
Petsällalavdelingen.

Fat ansatte som får lønn i hht llFA'Skap 4, stillngsgtup,i2erlnivåA.tilE gjelder:

Stilingsgruppene A og B (Stilinger uten særskilt krav om utdanning og nivå fagarbeider ) gis 

.følgende tilegg/konkrete kreditering:

. 15 studiepoeng/tilsvarende 3 måneders etter-Ividefeutdanning ..'

. 30 studiepiJengi tils\Jarende 6 måneders ettet-Ivideteutdanning

. 60 studiepoengltilsvarende.ett års ettet-Ivideteutdafrnitg .'.

lt500D
kr10.00a

.lt20000

8tillnMgruppe C (ßtilinger rnedkrav om høyskoleutdanning) gis følgendëtilleggjkonkretekreditetihg: . '.
15studiepoeng ,kr.. 50Q()
30 studie poeng lt 10 000
60studiepoeng kr 20 000
60študièpoerig Flyttes disse til gruppe D (ßtilingerrnèd ltavorn

.høgskoleutdanning medyttetligere spesialutdanning) når utdanningen er en
yttërligerespesialisering'ogrelevant (pr jobben

eFor allëgrupper settes 
det et takla" uttelling ved 60 stUdielJoeng.'

Kompetansë.tilegget legges på topp sornetfast . tilegg.

()rdningen trer i kraft fra 2012

Ved ní/tisettinger
. Allkompetanselegges inn i kOfnpetansemodulen

1.8.4.1 Avansementstillinger 

. For ansatte i stillngsgruppe A. B, og C som gis tilegg fOt 30 studiepoeng iñft(Øresavansement stillnger .
o romertall I bak sin stillngstittel (eks. assistent L fagarbeider L syÎæpleiâJ)

. Ansatte i stillngsgruppe C som har tatt relevant videreutdanning tilsvatende 60

. studiepoeng flyttes fra stillngsgruppe gruppe C til D.
. For ansatte med masterutdanning vurderes hver enkelt plassering individuelt (geldêr

ikke undervisningspersonalet)

. For ansatte i Kap. 4 C lærere st. kode 7961sam gis tilegg fOt30 studiepoeng innførës
avansementstillinger

o romertall I bak sin stillngstittel
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. Ansatte i stillngsgruppeD og adjunkt m/tileWutdanning må ha iiÛnitnÜm 60
studiep6eng fit å få uttellng

o romettall I baksin stillngstittel ((eks. spesialsykepleier l,tldiuñkt
m/tileggsutdanning I)

2.8.4.3 Avlønning av pedagogiske ledete
HTA.; Pedagogisk leder skal lokalt avlønnes høyere enn grtmnstillingen førskolelærers
sentrale minstelønn.
IFauske kómmune er denne kr. 15.000
Dette reguleres gjennom de lokale firhandlingene ved hvert hovedoppgjør.

2.8.4.4 FursjoI1stileggl Spesielle tilegg i undervisningsstillnget,
.;fr.HTA 'skap. 4C med tilpasninger/særavtaler

íi Ftisjonstilegg er et tilegg fot spesiel1e fusjönet él1er særHgâñsvat öggis :tördeh
perioden dette varer.
Ftisjonst~lleggèr. variabei.iøfi,.'?g kaitkti .gjøres'pensjónsgivêhde uåtdèlÍ. er

godtgjort gjertom tileggsløru som åtsheløp ètter HTA kap 3, kn:2.3.1og3.3.
Tilegaetbørkt V\deres opprettet og oenytetdër detspèsiél1eañsvâret/fuhksjortëh

ikke kan seS sort rtatulig del aV stilingens oppgaverlansvar.
. ". ~et iitareides akelle veilederelnærmere retningslinjøri sämatÐëldmêtl. _erle
. arganisasjener.Réingslinjenegadkjenesav rådlìlln. . .. .. ....i ..' . ......\ ...... ..

Tildeling/fordeling avfufisjonstilegg der slike er opprettet avgjøres av eh1ètsledêt i
sá1svæ- .' saiarbeid med retngslinj eI etfetevefitulledføftfigêfméd tilltsvalgte.

Eìldring/ôppretting av nyë ftsjohstillegg kåf foretas i forbindelse iñëdarlige lokale

fôrhahdlinger.
Eilaïsatt.kan ikke inneha mër em to fusjoner
Rådmanen kan i tilegg étter drøfting med aktuelle tilitsvalgte, nedlegge og opprette
fusj ol1ër/tillegg ved behov.

FraiiksrrreklingSrfantiêf1s forslag.
protokolIkapV. pkt p:Nedlegging avfunksjoner. jf.. SFS .2213. . .....' .... . ....... .. . ................... .......
Ved eventuell nedleggelse av lokalt otJrèttede funksjonersom er fináfsiettävmtâle~ffä
lokalefol'handlinger iht. HTA kap 4.Al, skal lønnstilegget regnes in~. igrüniilømien til Ile 

drbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den tredlegges;

i.bølgelttle funk$(insstillngcr ka' benytts' i Ptiuske:
li c "Teamledet
li Kaiitaktærer

. .'RildgIver/8asiallærer

. Fagansvarlig

Følgende fusjoner er sentralt bestemt med følgende minimuins- og lokalt gitt
godtgjørelse:
li Kontaktlærer

. RådgiverlSosiallærer

kr
kr

10.000/kr. 20.000
12.000/kr. 12.000

Følgende fusjoner er lokalt opprettet i Fauske kommune mèdfølgende'sats
fremforhandlet i 2010
. Teainleder kr. 20.000
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ti . Fagansvarlig le. 9.900

.!

Ùisseteguleres gjehnort de lokale forhandlingene ved hvert hovedoppgjø:r

2Jl.2.2 Videl'eutdäiiÐilfg
i\l1satte ska lokalt avlønes høyere pr år enlistllngenS"gliJlmlønsplássêrìngnåî:
ti, Fauske koiIehat vmdel akell utdanng som nødveoorgfororganìsásj ònêf

og avtale ortdete er ìmigått på féthd
. . vìdèleutdæiìngener relevant fot yedkòmmendes l1åværæde sti1HÌ1g
.. iitdaÌlngeìl rèpresènteter rtììll' et halvt års studìeègkrav fra

utdaíhgsìn'stìtüsJonèr er innfridd (eksàmenprosjektoppgave ògllknèfide)

3';g;2~3Res"liltatt)ppßåelse/illBsats(tatt. ifin i kriterier-fôr lêdetavløññ:iñg~
godselìeetil hmkeme

. . evnè til å ta ansvar

è'etil å~ta ìnìtiätiy

'.' flekSìhilìtetomstl1ngs6'/utvìklìng ognYtenng
areìdsfèSulater

..... 'økonÔifians'/a#Udsjetstøelse
ti' 'Kø:fkasj ôiisfètdìghetet

~titeFieÎ'løÎ' ledel'llvløllíìing(Ilyttet frä.1l til 2.8.2)

LOBD ûÎldeNisÏlngsstiîlöget (ñyttes dl 2.8.2.2 o'g 2.8.2:3)

'Beholde/rek:ttere nødvendig arbeidsk.aft
ilL Motivere til mer heltid

o Lage lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid 

o Bruk av ulike turnusordninger og lokal kompensaSjon

e Konkuransedyktig lønn

.. Særskilt avlønning av yrkesgrupper det er vanskelig å fekrttetê

ti Arbeidstakere uten yrkesmessig formalkompetanse som har vært ik011tiéftS

tjeneste i lang tid, skal vurderes lønnsmessig.
e Seniortiltak

Planen skal være retningsgivende og veiledende for løfisfastsettelse i koiñûñén.' Dêncskå.l

tulleres og haroniseres med bL.a. sentralt inngåtte taiffavtaler.
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kOîÎtìéi1 Sdm arbeidsgìvetgis en frihet til å btuke løhrssysteiñet âktivt i sin
personalpolitikk. Det er åpnet for at individuell Vûde:ting og det1ed resultatoppnåelse kan
belø:nes, gìeÌ1om løfisøkìiftg.

Dèisómdet erkónkurratiše oin rekruttering aV helt nødvendig spisskofftf/etâñseegisdet
ähledningti cl fravike fra retningsgivende rammer.

Det VesentIÌgste av komn:üinale arbeidstakeres lørnsutvikling vil fo:tsattfàstsettes i seûttálë
forhandlinger. Lokale forhandlinger og lokal løhrsfastsêttelse vil væteetsupplemèrit.

Otdførêrs'gödtgjøtelse reguleres fu sa:m.e'tidspunt som Fåd-í1efs 'IØhFëgu1etes;
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YejÎedêndè rañtntet fot'løniisftistsêtielsl!

Rådïiî'ãíln o
Ingertbestêift øvre grense/rekrtterirtgshetisyrt.
Mirtimum kr. 5 0.000 høyere' eM høyeste lønte köiiUñâlsjeî"
KOfiIfûnalsjêfer _ Kr; 650.000 kt.100.00V

K:onialsj er som er stedfortreder for râda: hat miniflsavstantildeñatdte
kÖIiimullalsjëfeÏ1pålff.25~ 000

minIIfUIDsavlønrtIng

$efliorrå'dgiver kr.450.0()0
Spesiellekrav til förial/realkompetanse ög fagaisvar.
Heri inngårrådgivëtei tådfia:enS stab relatert til spes. öppgaVêr~ ptôsjèkt, ütyikHñg, .
økönötti,petsonal og utvikling", , , ..
Eílhetsleder Kr.'430.00kt. SOV.OOO Kr; (j;iO.000'kr..6"30.00a 

Difiet~~sieïe utfra ktìterier som utdaiing;fagansVâr;lederâhšvat/åt~vetk,

øk()n.umilbudsj ett" tvertfaglig ,.saifârbeid
Rektor, styrer, avd. sykepleier Kr.' 425;00 Kt. 450.00()

Kap 4 b og c

Minstelønn ved tilsetting

KF.3S0.000 kr. 370.000

Disse et satttil å lede et fagöfiådeog skal væté høyère lørtët êhhgrüløhristi1Íitigên.
Utdannng påiûvå 2 i hht Hr A' skap 4, eks fagområder som reiiölâ og ve4Hkëliáld. - .
Assisterende styrer i barehage, fagansvarlige for sosial, barevern og psykiatri vilværë
høyskoleutdannede på nivå 3 eller 4 i hht HT A.

Fagansvarlige med mastergrad vil være på nivå 5 i hht HT A.

lïispektører i stillngskode 7954
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FagstiIhig!øg:skolekrav kF21~800 Kr. 350.900 kF.ji¡4.S00l4l4;llno
kr.' 40~.OOO/435.i2Ö'ô

Her inngår stilinger med krav om høgskoleutdai:ing og stilihgetI1edktav om

yteHigere spesialutdanng (eks: spesialpedagog, spesialsykepleier, tvetifáglig
spesialistutdaning) .
Lærere, adjUhter og lektorer
Enkelte stillnger i siab/støtê-tj enéstefi., EI1eltê i, Stiiiiiig'sködefi 6559k()fisûlêi.t

FágarIJeider eL. Tilsvarende Kr. 279.2"OOJ(r. 30i:.l0() kF.3gS~300ki'. 358.S0l)

Her ii:gårfagarbeiderstillnger. FOT enkelte ansatte i stiling'skodeiie 6559konsuleht,
6863 sektetær, 7520 førstesektetær, 7024 barepleier, 7199 hêlsesektêtær og 7531
saksbehandler med tilhørende rapportêringsbenevnelse skal mihiIiûnsavløriingei: Værê
tilsvarende fagarbeider.
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BAKGRUNN FÖIt LØNNSPOLITISK PLAN

1.1 Visjon - Fauske mot 2025
Fauske - folkehelsekonii:Uñen den alle trives

l.t Ovetbtdrtet mål - Fauske 2025
Fta.mot år 2025 skal vi sainen videreutvikle Fauske, Valnesfjord ogSûlitjelfuåtil
samfu der det er:

. God helse

. Vekst i nærirtgsli vet

. Vekst i folketallet

. Gödetjenester

t.3.3 ;tJtVikling avdënlÖkälê iøñiisp'óìtikkêfi '. . . ., .,.. . .... ........ ....... .c . . .C' ..'
Den .lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prósess mellöïf aâministta.tîv
ledelséog arbeidstakerorganisasjonene' før endelig politisk godkjeooing;

Forlìátldliñgsb'estèmmeIser

"1:;.3',1 ,Hovêtlta.riffavtälert og lokal løniisfastSettelse
Pauske köinune tar gjennort sitt medleniskap i KS utgangspunt i HTA's geiiètel1eløññs-

;;bgstil1ngsbetegnelser.

:icI-~A~ap3pkt3.2 pL 01.05.2012:

llövedtâtirfa\ialens.lønnssystenifótutsettër at det utatbeidê$éfiî~~ãl l~ifš¥ÖlitíKl(šoñIñÌ(\..

,'. ...... gjøfes kj eitt for~ne ansatte, slik at det skapes' forutsi~barhetog fuu1ighe1Î~r dë,üâfsâtt~tila
iti:tte. seginehhold til lønnspolitikken. Atbeidsgivettar,initiativtill'egelmessig revidering

"ävlôkallønrspolitikk, for åsikre at det er sarêhheng med.kommuhehsniåL. uënlokalë
:løoosp'olitik1ëii.og kriterièr for.lokale lønnstilegg utformeS etter'dtøftingêfmeddeâñsâtteš

orgàhisasj oner.

LØmib1it ett àVvitkemidlene i~Ii heIhetlig arbeidsgivetPolitikk tötå ilåderiålsómtileÎÙvët
tid blitsâttfor kommunêl1 og deneïìelte virksoiiet. .

"1.~.2dP~~sjÖñ. . . ..... '., . .... .... . .. .... '.' .... ..' ..... .../'

';;Kotrunen hat i dag siktet de ansatte pensjon gjeiiom KLP ogStátel1SpensjoIlskas'se:Í.êfëï
'ktnnmlte9s fuãlsetting å videreføre eIlpensj ortsordnirtg sortiSikrerdeatSátt~Sãverso'm
,p"dnsj óhisteneen pensj onsordning tilsvarende dagens nivå uansett .hvilkenpensjonslevetardøt
SOm velges i framtida.

D'ênskal være veiledende og retningsgivende for lønnsfastsettingen og lønnsutviklingen,Den
skal videre fange opp lokale utfordringer og være et supplenienttil sentralt besteIíte
løiisføringer.

Den skal bidra til å
'. sikre èn overordnet styring av lønrspolitikken

. gi retriingslinjer og føringer for de konkete prioriteringer
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. daïe gtula.g fot dialog om mål og virkemidler i den lokale iØoospöÍìtikken

it motiverè til kompetåhseutvikling

. motivere til mer heltid

. Beholde, utvikle og fek:ttere

. Sikte kvaÍìtativt gode tjenester

Fta. HTA 3.2: tøñispolitikken skal legge til rette for faglige kariëteveiefög
avanS~ffeíitsmuligheteï,. og vise hvordan ønsket og tilegnet kömpetáIsegir løitsíìessig
uttelling. Kriterier for innplassering i avanseIientsstilinger fastsettes som en del av den

." loka.le løl1spolitikken.
Det skal Være en naturlig sahtenheng mellom arbeidstakerens kompetahse,
kompetanseutvikling og løl1sutvikling.

"i.3.41Jtfotdtinget .
. Dtfofdringeñe i koílure-Norge er først og fremstå beholdékyalitiserté

atbeidstakere og å rekrttere nye i et saifu sOm könkùrrerer.tet ogmet om
åîbeidsktaften

it Redusere brúka.v uønsketcteltid,jfr HT A kap l, § 2.3.1' ogvèdlegg2/t?kale.......................
rètningslinjerÎor redusertbtu av uønsk~t deltid.Videreriksh1eklingsñianne~s~kty
Til. pr?tokoll,f) Heltid., Deltid. Sentralt parssammensatt utvalg. leverèr tiltìik"srappött
1.2.2014

î.ÖKALLØNNSpOLlfIKK

Mål
F a.uske köílune skal
Haenattra.ktiv lønnspölitikk for â rek:ttere og belióldeárbêidståkerê
ija.elti~rispolitikk som skapër è~gasjëmènt hostleû enkeltè a~s.atte

Gi de~enkeltemUligliet foreri god og koî1urrans:~yktig lØmisutyikling.
it Ha en lønnspolitikk som skal bidra til å utjevne lønnfofskjeller mellom kviwe..ê)g

maiUsdôrtinèrte yrke!'.

2.2 Lokal lønnsfastsettelsê o'g lokale fothandIînget

Løim skal fastsettes ved tilsetting eller ved forhandlingerIied utgaíigspu.t ivedta.tte kriætiêr
og ramer i forhold til aktuelt løimsnivå.
Ansatte som får sin løl1 regulert gj e11Om HT A kap 4 følger et itinsteløiUssystèh1 dêr løit
utover minstèløï1 forutsettes gitt gjennom lokale fothandlinger

i

i

. Løï1Skal være gjehytelse for arbeid, innsäts og ansvar
. Lønn skal være gjenytelse for den ansattes koitpetâhse . . .. . .' .... ....... ",
. lITA: Detskal være en naturlig sa.mmenheng melloIi arbeidstakerëns korttpetåhse,

kompetanseutvikling og; løl1sutvikling.
. 4.A.4/Kompetanse: Parene lokalt kan uavhehgig aV øvrige Îorhäl1d1ingsbestefrelsër

forha.ndle om endret løl1 når en arbeidstaker har gjeï1omført releváit etlêt-
lvidereutdaning.
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I

.. Løhh skal være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå

. gode resultatet i henhold til vedtatte mål

. effektivitet

. kvalitet på tj eÏlèsten

-jfr kompetanseplanen

. trivsel og bedte arbeidsmiljø

. Engasj ement

2.3 . DføftingefogPofhandlinger
FIrA 3.2.1:
De' lORale patet avholdet ettêt initiativ fra arbeidsgiver årlig ett el1erf1erê 1øÏ1spü1itIske

.dtøftingsmøte (r) som samlet ömfattet alle lønnskapitehe.
De.ršdÌI.anètikke avtales, holdes det også særskilte drøftingsiïØtêtfot héïío1dsvisKápittêl
3.5~4òg5.
,Dtøftihgenehirutgargspurt i kötíilens tötale sitü~sjon, lokal1øñfspolitikk, tetriingsni'jer

:forlol(ale forhandlinger 
og btuav HTA' s fOrhandlingsbestehlelser.

-:VIdetedtøfterpa.ene kritederfor lokale lønnstilegg

,d'ArbëidsgivèrskaI hveitårle~gef.ram tallinate.riale/sta:tistikk ...... .' . '. . ." .......... . ............ ..... " .' .........:.'

som viser lønnsnivåoglønîsutvikling, bla. fordelt på kjønn' og sti1ingskodetsomgrl1åg
fot også å kunne drøfte likelønn.

Lökåljüstering av løl1 skal skje i samsvar med HTA forhandlirtgsbestemmelser ogitrådtned
løf1spölitisk plan.

lIT¡\dsVed1ègg7, pkt 1
l(0tnunen skal i~vta1er om innleie av arbeidskraft sikre at.de iI1eide,så lenge
int1eie~orholdetyarèr, minst følger lønns- og arbeids~i1kårené i virksoinheten i silsvm"mea

. 'arb~idSinilj~lovens.§ 14-12aoghovedtariffavtalen kapittel.l §§ 4-i5,~al3A,:3~6 og 3..7,ka:p
.4inedvedlegg 1,4B og 4C, kap 5 pkt 5.0 og 5.1 og kapitte16 samt Særavtaler i Ks- ".

:ia.riffôti.råde.

;,2.~ . .pers(jl1~lpölitisKe virkêmidler
Utover løookane-r blant aïièt anvende følgende personålpolitiske virkeïïid1ër'.

. KÖllpetånsè1tevende tilak, jfr kOíñpëtansei;la:eh

. Rek1ttedngsplan

oRekrttere interi ved videteutdâhng av egne ansattê/bindingstid

. A vanseîlentssti1inger

. Gode og fleksiblepetmisjonsmulighetet

. Ulike velferdstiltak Gfr. HMS-plan og pertisjons.regleiñêìit)

. GOdëatbeidstidsordninger

. Motivere til mer heltid Gfr. fITA\s vedlegg 2)

o lokale retningslinjer for redusert bru av uønsket deltid

o ulike turhiisordninger og lokal koiñpènSåsjön

. Trygge arbeidsplasser

. Seniortilak

Som igjen kan bidra ti å:
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. Rekñttere kvalìfisert arbeidsktaJt

.:Beholde kvalifisert p'ersonell

. Motivere til utvikling

. Stimulere ti kompetáiiSeheving

. Stimulere til bedre atbeidsmiljølbedriftskultu

. Stimulere til at eldtearbeidstaere står lengre i jobb

2Jj Likelønn
LøÎûspolitikken skal fremme og ivareta likesti11ng rnelloui kjøïûeñe, legge tilrêtte fert faglig
kátti~îeveier o~ avanseinentsmuligheter. .... ..... ." ". . ..... .' ". ..... ". .... . .... .... ......... .. . .'. '.. . .'

~øiuspolitikken skal virke 

slik at k~iíinerog menn likebehandlës i VUd:ringàYløññög
avansement og også vise hvordàn ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling.

FrìiHTA3.2.1, 3.avS: Arbeidsgiver skal hvert år legge ftãf tal1matetiale/statistikkšôl:visëf.

løì.sniva og løhnsutvikling bla fordelt på kjønn og stillingskoder söm grtilag fot ogSå å
. küledrøfte likeløii.

d;'~ikésti1ling~ioverts§ 5ög Hövedavtales delB (2010" 2013) §71Frëilë l1kesHf1ing6g"lfiridtê

;,clisisil1in.ering . .' . ....... ..... .' . .... .... ..... ...... . .... ..' . .' ..' .... ..' .. .' '. '.' . . ...... ....... ... .. .' '. .... .... .... . .... ...... ", .... .... / .

i;" g~rte~e legger tilgriat likestilings- og ilke.diskrimineringsarbeid. skj er itra~lledlov-og aYta1eyetk.' '.

Pattene arbèfalerderfor at arbeidsgiver, somen iitegtert del av sin arbeidsgiverpólitikk, leggetvèktpå
. .... re~tteriigaý ~rbeidstakete ineduHk bakgru.

Det et eniïålsetting for pIDene at:
. Allearb~idstakere må gis like muligheter tilarbeid ògtilpérsonHg ()~fagHgUtvUdmg

. Alle arneidstakere må gis Uke múlighetermed hensyn til tils'etting, lønn, hèltidsstiling,oppÍiefiñgòg;
ava"iisemeíit

Detlliå. ikeskjeu.šakHgfôrskjells15ehaiidling ved irSktéhkingêt ò'gôppsigèlše
Det rekrttetes flere kviier til ledende stilinger .' . ... ..... ..... ..... . .....

.... . . ... . '.. Det rekìtteresflere. meIl til kvinedomiièi'eyrket j koiniial. sekt(j~. ..... '. .... ..' '.. . ., .... .... .... .... ... ..... ."C ......... .......... ".'

. 
Arbeidet for å freíl1íie likestilling oghindre diskriminering .1okaltillegges desom har. cíetOÝèîotdi~(e~Miï f(jr ....

vatbeidsgivetpoliiken i den enkelte kòtnune. Ledere og tilltsvalgte har et særlig ansvár föt det lØpende

.likestiffings- og. ike~diskriminetelide arbeidet.

Le(lêravlønninget

2WhlLedèteettètkap.3.4. . .'. .... . ...... .... ... . .. .'. . ... . ....... . ..... ... . ....... ..'
Med leder i hht HTA's kap3~ pkt 3.4.1 og 3.4.2 meheS den som har detoverorûnëteâITs\!ar
for

. Fag

. Pèrsonal

. Budsjett

I Fauske koirurte gjelder dette
. Rådmann og koiruhalsjefer

. Økonornisjef/personalsjef

. Enhetsledere

bët erèt nedfelt prinsipp åt overordnet skal være lønnet høyere enn undêtördnet.
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Det bør være en løhnsforskjell på mini:tti kr. 20.000 mellom en leders lønn og høest lønte
underordnetes gl1lønn.

Urttak fOr ordningen kan Være i tilfeller det underordnet hat særskilt avløhhing pga spesiell
kompetanse, retrettstiling eller andre særlige forhold.

Løhhsnivâet bør væte slik at kOlltien blir konkUfà.sedyktig på arbeidsmarkedet. Uet må
fremkOlle at lederstilinger tilegges et stôrt og selvstendig ansvar.

KriterIer for lederavlønhnger frerhother i Hr A' sKap 3 pkt 3.4
. Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
. Utøvelse av lederskap

. Betydelige organisatoriske endringer

. Endret ansvarsområde

. Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

Det skalIl1gås ciMale rtellomden enkelte leder og nærteste overordnete. Uisse skaljevnligc
e~aiueresogha betydning forlømistitviklingen. Det gjelder krav i hht HTA, geiietëiie

......lederktav,handlingsktav og individuelle krav.

'sl"Z¡6.i Le'dêrèetterkâp4Bög ê
Med ledet ihht HTA'skap 4 pkt 

4 B pkt 5 menes ledere somertilctelt
. vesentligeatbeidsgiverfunksjoner .' "

Disse skal aVløÏles høye'reeii dem de er satttil å lede; Ulltakforordm1ige.fet T.deHlfellét

under~tdÏlete har 

særskilt avløhning pga spesiell kompetanse/spisskbñipetan:sè; retrettstiliiig
eller andre særskilte forhold.
LFauske kotiU1e gjelder dettefagledere med vesentlige arbeidsgiver:fSjoñet; eks:

. 'rektorer

. styrère

. ávdelingssykepleiere

. andfe med tilsvareñde futisj Ofier

Hovedtil1tsvalgtfellestilitsvalgtsom er il1vîlgèt minst 2 dagerpttie. SOinên ÎàgtÒtclfiifrg,
skal ha lønn etter sanue bestemmelse for den tiden vedkofrende fugerer som lITVIFrV;
ue HTV IFtv skal dog uideringen omstendighet løñtes under det vedkói:end.e vile ha.tt i
sin opprinnelige stiling (inkusive eventuelle faste og variable tilegg)

2.:1 A'vløïinlng hbvedtîl1itsvalgte I felIestiHìtVâlgte .'.
HTA' ska.p 3, pkt 3.5 .
De arbeidstakere sOm etter HA deig §3-3c er iiivilget hel pèrmisjon for åfigetèsom
hovedtilitsvålgtlfellestilitšvalgt avlønnésined ininimuihkt. 373 .O?OP~o,åt ~tenti1stâêis~iâv

,eventuelle tilegg. Avlønningèner pensjonsgivende og vuderes ettêr drøftingen: gang i åtet.

2.8 Kriterier for iØnnsfaStsettelse

2.8.1 Generelle kriterier

. Være objektive

. Relatert til enhetens virkeområde
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. Så långt sOm mulig kUí1e måles

. Frémme likestilling og likeløfi

. Kreditering for kom:petansea:vløîling

2,.8.2 Kriterier fôr ledetävlØfiiihig
Lederavlønning må væte relatert til oppnådde resultater med fokus på følgende:

. Personalaisvar: forvaltning aV personalprosedyrer

. Arbeidsmiljø: Ired høy grad av motivasjon

. Fagansvar: kvaliteten av tjenesteytelsen

. Økonomistyring: i hht budsjettmål

., Ií1ovasjonlnytenking: tydelige prosesser .

. OmdØinffebygging: aktiv to~veis..köinühikasjön internt og eksternt

2~.a..2,..1 Kreditering fôr etfer"'!vidërê'ütdärtfiing fot lèdere
o Kompetanseavlønhing

oF'or ansatte soñtfâr sin løru i hht RtA'S kap 3.4.1 og 3.4,2 vises til degenefélle
bestemmelsene i HTA 'kap' 3 og 5.

j,¡g2~¡ÊJ.3Krîteriett()r ávføfifilfig i kapS
Î RYA freti0Î1er: .' " . .'.' . ',. . . .... ............ . ....'. ...' ......... ,'.. ..,.... ,.... ...........,..... ..... ..... ."...'........'..,.....'. .......'.',:. '.

VedløIlSfastsettelse skal det bla tas henSyn til stìlingens kòmpleksitet og dêiiëi1elte
artsattes kompetanse,. ansvar, iI1sats og resultatoppnåelse.

. Ved løhlsregulering for stilingene i kap 5 tas det hênsyn til lØhfSUtVikliiigêii i
tariffområdet

2.tJ.4 I(ompetál1seavlflhfiing og avartsemêntstlfirtger.cK.ap. 4-Sehtr~leløils-ogstillilì~sbestértelser. Nyt i HTA2012

,,'4..A.4K?mpetanse -nYforhatiâlingsbestefnm~lse .......... .... ....... .....,....' ..._,
" . 

Parene kan ûavhel1gig av andre forhandlingsbesteiñelsèrforliaitfle ome~dretløni
når ertatbeidstaker hargj eniomført relevant etter-/videreutdanng. Koitetpatëne
ikke tilêîiighët ved fôthâlidlinger, vedtas arbeidsgivers siste tilbud.
Med hjemmel i HTA kap; 4.A.1 er det full anledning til å forhandleôiûløhnsetidring
etter aten arbeidstakerhâì gjennömførtrelevà1t etter~ og videre~tdahiÌ1g.-9erSÓfu
arheids-og,ansvarsoinådet er endretsoin følge av at arbeidstaketenhât fullført'
kömpetaIse'-givel1deettêr-/videreutdahling, kan det gjefiöïhføres fotlìatdtinget éttêt"
lltAkap. 4.A.2

Lokalløiinspolitikk legges til grunn ved 4.A.4-forhaídlingene.KofimÛïehe bøt dføftemed
organisasjonene hvordan bestêmmelsën skal prnktiseres, f.eks. med hensyn til om
forhandlinger gjennOlnføtes løpende når det fremmês krav om dette, eller om de sâhlës opp
og gjennomføres 1-2 ganger pr. år.

Lønnspolitikken skal virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lørt
og avansement og også vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig
uttellng.
Kriterier for innplassering i avansementstilinger fastsettes sOm en del av den lökale

lønnspolitikken.
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;2 .g¡4.1 KOlí:petclrtseavløfinirtg

Lø:f skal væte gjenytelse forden ansattes kompetanse.

.Uet skal være en naturlig sartefierrg mellom arbeidstakerenskompetáñse,
kompetahseutvikling og løìisutviklirtg. R.elevant etter.,/videteutdahiingskal vektleggés.

Kap 5

FOt ansatte Som får sin løtl i hht HTA' Skap 5 vises til de generelle bestemmelsene i
HrA 'kap 3.3 og 5.2

Kap 4
Fofansatte SOñi får sin lønn i hht HTA's kap 4 vises til HTA's kap 3.3og4.A.4.
I Fåuske kortune ivaretås disse gjeIlom Kompetanseplanen og følgende:

Ansàtte skal lokalt avlønnes høYèrt~ pr år eri stilingens gtUrøoospiassetingnår:
. Fauske kOi:uhe hat vudeftaktuell utda:fingsom nødvendig fot otganisâsjoiiehÒ'g

skriftlig avtale om.dette et inngått på forhåid
. Videreutdanngen etrelevåht fot vedkofIendes nåværende stiling
. Denansåtte hat L agt irt sin' CV ikottpetansemodulèñ og d.okûfenteftsinutdâñîñg.
. Denakelle leder hat sendt melding Om dettesaren ffèddoktentasj(jüèntil:Petsonalatrdelingen. . ,'". .,'

Fotaisattès()ÎI får 10ti i hht HTA'S kap 4,Sti1lhgsgrupper/nivåAtil Egje1dêr:

Stillngsgruppene Aog B (Stilinget uten særskilt krav om utdaìlng ognivâfagatbeidet)gis
følgende tilegg/ko:tete kreditering:

. 15studiepoeng/tilsvarende 3 måneders etter-/videtêutdaïing

30 studiepoèngl tilSVarende 6 måiedetS etter'-/videreutdaning

60 studiepoeng/tilsvarende ett års etter./videreutdaning

Stiling'sgruppè.C, (stilingermèd bay omhøyskolèütdaning) gis følgendè tillegglk:öHlaêtè
krtíHitering:

15 studiepöèng kr 5000
. 30 stuçliepoeng kr 10 000

60 studiepoeng kr 20 000
60 sfudiepoeng Flytes disse til gruppe D (stillnger inedktav om
høgskoIeutdaning med yterligere spesialutdaiming) hår utda.ingen ereii Yterligere .
spesialisering og relevantfoì jobben

Stillingsgruppe E
it Mastereksamen Flytes til gruppe E (stilinger med krav om master) hår

utdaningen er en yterligere spesialisering og relevant for jobben

For allegrupper settes det et tak for uttel1ng ved 60 studiepoeng.
. Kompetansetilegget legges på topp som et fast tilegg.
. Ordningeh trer i kraft fra 2012

Ved rrytilsettinger
. Allkompetanse legges iÌl i kompetansemodulen
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2.8.4.2 Avansementstilil1ger
. For åIsa.tte i stillingsgruppe A, 13, og C som gis tilegg fot 30 stticliêpoêng ifitøres

. avansement stilinger
o romertall I bak sinstilingstitte1 (eks. assistent l, fagatbeidefl, sykepleier l)

. Ansatte i stilingsgruppe C som har tatt releva.t videteutdamiing tilSvarehde 60

studiepoeng flytes fra stilingsgruppe gruppëC til D.
. Föt ansatte med milterutdaring wrdetes hver enkelt plassering individuelt (gjelclêr

ikkeufidervisningspersonalet)
. For ansatte i Kap. 4 C hetere st.köde 7961 som gis tilegg for 30studrepoeng iimføres

avansementsti1lngef
ô romertall I bak sin stillingstittel

. Ansatte i stilingsgfuppe b og adjunt mltileggsutclàiirig ifâ lia miniIñur60
studiepoeng for å få utte1lng

o tömertall I bak sin stilingstittel (f.eks. spesialsykepleier I,adjunt
rrtileggstitdáfing I)

2.8.4;4 . FUIÏksjöttsti.egg/ Spøsiêíle tillegg i ûi1dètvfsfiihgsstfllírìgêt
jfr. BrA' skap. 4Cmed tilpasñingerlsætavtalet ". .

.' Ftísjollstilegg er et tillegg for spesielle fusjoner ellêr særli.g åfsvar òg gis totdêñ
perio'den dette varet.

.. Ftisj?nstillegger variabelløoo, og kankuh gjørespënsjörtsgivetídenårdener

godt~o~ gjennomtilleggsløoo som årsbeløpetter ~TA.~ap3,knff;3.io~3.3......,.....
. '. Tilegget bør kUÌ Vùderes opptettet og benytet det det spesielle ansv'Wèt/ftìsjörièiï

ikke kan ses sù1111attilig del av stifingens oppgaver/ansvar.
e Tildelirtg/fotdeliñg av fusjonstilegg der slike ero-pprettet avgjørêsaVêfietsledefi

sáiatbeidmedtilitsvalgte. .. '. '.' . .... ...... .' ....... ... . ..... . ... . ..... .'... .... ......... ...... ....
. Eiìdring/óppretting av nye funksjonstilegg kan foretas i forbindelse tiied,åtÏige-IOk'álé

forhandlinger.
li En ansatt kan ikke inneha mer eM to fusjoner

. Râdmarêll kan i tilegg etter dtøftingmed akuelle ti1ltsVå.lgte, iiecllêggeog opprette
funksjonerItilegg ved behov.

Fra riksmeklingsmâhnens protokoll, kap V, pkt p:
Nedlegging av funksjoner, jf. SFS2213
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner sôm er fifuinsiert li miâìêr fra
lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.A.l, skal lønnstilegget regnes inn i grunnlønnen tìl de
arbeidstakernesom innehar funksjonen på det tidspunktet den nedleggits.

Følgende fisjoner er sentralt bestemt med tø1gende minimums.. og lokalt gittgodtgjørelse: i
. Kontaktlærer kr 10.000 Ikr. 20.000
. RådgiverlSosiallærer kr 12.000/kr. 12.000

I. 10



Følgende fusjoner er lokalt opprettet i Fauske kOIiuneÌÌed følgende sats
. fremforhandlet i 2010
. T eafledet

. Fagafsvatlig

kr.
kr.

20.000
9.900

Disse reguleres gjenhom de lokale forhandlingene ved hvert hovedöppgjør.

liS SatS'rthigsömråder

kompetanseutvikling
. god fagdekning ved alle erteter

., pian för gjëIÌömføring av kompetasehevende tilta, jfr kompëtanseplåneit
Behblde/tekrttere. nødvendig arbeidskraft

. . Motivere til mer heltid
o Lage lokale tetfiI1gslinjêr fot redusert bruk av uønsket deltid
6 .......atûkaVülike turusordningêr og lökal kömpensásjon

.dKöfla.i1sedyktig lønn

$ærskîltavlø11ingav yrkesgtUppetdeter vánskeHg ã rektttere ..... . .... .' ..'

Aîbtidstàkete utefiyrkesmessig förïalkomp'etanse som har Vætt i kôrrñfünieus
tjeneste i lang tid, skal vuderes løÏlsmessig;
Sêhiortilak

1.,

:t ÃVSLUTNING

l:":.,,'

'-=;Y':2' '¡Rì~:~ska.tv~~etetIllflgsgivertdê og veiledende fot lørtsfastsettelsei kôìñuilêh.Dêrrskåk',
t"Q.tetesogh:íloniseresl1ed bL.a, sentralt inngåtte tariffaVtaler;.

. -' -
. ~r ~ .

.' -",- .,.,' . ,- ' ....,
. ..Î(öÍÏfuênsom..ãrbeidsgivèt ..gis.'êh frihet. til..å b~ke.'.l~hïsSysteÏÙetakti~isiîi.................."..........i/.i'.'
Pfrsonalpolitikk.Det er åpnet for at individuell vUdering og dennedresultatöppiiå'elsè kån
. bëlølies gjennom løÏlsøkning. .

i1erSönideter kQì1ãì1SêOmrekr~eïÎì1gav helt ridvehdig spisskompelâfise gistlêt
anledning til å fravike fra retningsgivende rårtet.

D~tvêsentligste av komfrÜll1ãle årbeidstakeres. iØÏlsutViklhi~ vilfoftsa~ faštsê~ès iSênttãlê
forhandlinger. Lokale forhandlinger og lokal løllsfastsettelse vil være etsupplernênt.

11



Veiléûéiíde rammet for løniîšfasfsefliHšê

TtiIn 2

Rådmann O
Ingen bestemt ØVte grense/rek:tteringshensyn.

Minimum kr. 50.000 høyere enn høyeste lønte kO'lÏù1alsjef
1(oIJifunalsjéfet . kr. 700.000

StiIlinger med5.2 miniin1imsaVløIliîiñg IDaksimumsâVIl'îUïiitg.

Seniorrådgiver kr. 450.0"00
Spesielle krav til fonnal/realkompeta:se og fagansvar.
Heri itigårtådgivere i rådma.nnens stab relatert til spes. oppgàver, ptösjeRt,utvikIing,
~kõnoIli, persofiâ10g1ïtvikling

EIÏbetsle~et
Dit'ferên.siete ut frakritetier som ùtdanng, fagansVat,ledetånsvar/åfsVê'tk,

klkonoiti/buasjett,. tverrÎaglìg samarbeid
:Relitor, styrer, avd. sykepleier Kr.. 450.000
Kap 4b oge

StillhtgétlÜedñíiñsteløöl1 i ItlífIIT A 'skâP 4

Stillng

Fagansvarlige kr. 310.000

Uisse et satt til å lede et fagoïnåde og skal være høyere løiiet ell gtûíøí1 ištitHrtgên.
Utdamiing på nivå 2 i hhtHTA 's kap 4, eks fagotfiådèt somrehlöld og vedHkêlr6Id.

Assisterende styteri barehage, fagansvarlige fot sosial, ba.mevetr og psykiatri \TilVære .

høyskoletitdanede på nivå 3 ener 4 i hht BtA.
Fagansvarlige med måstergtadvil væte på nivå 5 i hhtH! A.
Inspektører i stilingskode 7954

Fagstilling!aøgskólektav I(r.350.900 ",kr.402.0OO/435.200,
Her inngår stilinger med krav om høgskoleutdaning og stilinger med krav oin

ytterligere spesialutdaning (eks: spesialpedagog, spesialsykepleier,t\iertfaglig
spesialistutdanning).
Lærere,adjuïiter og lektorer
Eïielte stilinger i stab/støtte-tjenesten. Eïielte i stilingskodëh6559kóhsuleïìt,
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Kr. 262.100 kr. 328.300

Fagarbøider el.lilsvarèîìdè Kr. 302.700 kt.3S8.8'OÖ
lIer inngår fagarbeidetstilinger . For ertelte á.satte i stillngskodene 6559 konsulent;
686:3 sekrêtær, 75:20 førstesekretær, 70:24 barepleier; 7199helsesêkretætòg7531

saksbeha:ndlermed tilhørende ra:pporteringsbenevnelsë skal rtinimtitfsavløfiÌngefi Være
tisvarende fagarbeider.

Ufaglært

Sikringsbestemmeise:. kr.338.30cÓêttëf2~~(

Stillinger som ifiììgår i hht liTA" skap 5

FãgStIIlifiglögskolêktãv SkJØIîíìs1astS'ettesettetH):' Á's' kãp5,'pkt.5~~~Iînrê
ledd

Hërinngår~tillngër nied krav ~m hØgSkol~ütda1ling. . .....c... .... ..... ....... ........i.

Leg;e, j ()rdinor, ing;eniør, skQgbiissj ef, .. samfusvitere,sixihJkùt1óme:r; jirrist
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

12/7916 I

Arkiv sakID.: 12/1868 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskiær
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 011/12 PARTSAMMENSATT UTVALG Dato: 24.09.2012
150/12 KOMMUESTYRE 04.10.2012

PARTSAMMENSATT UTVALG - KOMMUNELOVENS § 25

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Av møteprotokollen etter Partssamensatt utvalg 4.05.12 fremkommer følgende:
((Det lages sak tU neste møte medforslag til liste over saker som skal behandles i

partssammensatt utvalg og hva som skal orienteres om i partssammensatt utvalgìì

Parssamensatt utvalg er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 25 og Hovedavtalens del
B §4.

Hovedavtalen Del B § 4 Parssamensatt utvalg:
Det skal i alle kommuner ogfYlkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalgfor
behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eiier fYlkeskommunen som arbeidsgiver og
de ansatte med mindre partene (.taler at slike saker skal behandles på annen måte. Det vises til
Kommunelovens § 25.
Det partssammensatte utvalgetforeslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens
personalpolitikk, herunder tiltakfor likestillng og inkluderende arbeidsliv.
Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utvklingstiltak, oppfølging og implementering av
nasjonalt wdtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av
saker fra sentralt kontaktmøte.
De tilsatte skal være representert i dette utvalg med minst to representanter utpekt av
arbeidstakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet.
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med
møte~ og talerett.

Kommunelovens § 25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg:
1. Det skal i alle kommuner ogfYlkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg-
administrasjonsutvalg -for behandling av saker som gjelderforholdet mellom kommunen eller

fYlkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre.
ordninger dersom dette får tilslutningfra minst tre fjerdedeler av de ansatte.
2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fYlkeskommunen og de
ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget
skal bestå av representanter for kommunen eller fYlkeskommunen. Kommunestyret og fYlkestinget velger
selv kommunens eller fYlkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.
3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.



4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.

Rådman har forespurt en rekke andre kommuner om deres praksis, - tre kommuner har
respondert.

Bodø kommune
Bodø kommune valgte fra og med denne valgperioden å endre navn på det tidligere
Administrasjonsutvalget ti Organisasjonsutvalget.

De 5 medlemmene fra arbeidsgiversiden velges blant formanskapets medlemmer og 2
tilltsvalgte velges i tilegg. Organisasjonsutvalget er også godtgjøringsutvalg og
likestillngsutvalg. I det politiske hierarkiet er de sidestilt med bystyrekomiteen og
kontrollutvalget. Sekretariatsfusjonen ivaretas av politisk sekretariat, mens personal- og
organisasjonssjefen samordner saksbehandlingen på det administrative planet i forkat av

møtene. Saker:
. Overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for

likestiling og inkuderende arbeidsliv
. K valitets-, fornyings og utviklingstitak

. Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l.

. Samordning av tiltak som angår rekrttering, introduksjon, utdanelse og vernearbeid i
h.h.t. arbeidsmiljøloven

. Skal forelegges større organsasjonssaker som berører flere avdelingerletater til
uttalelselinnstiling før saken forelegges bystyret.

Rana kommune
Hva som skal behandles i Parssamensatt utvalg er regulert i Rana kommunes
delegasjonsreglement og i reglement for folkevalgte. Delegasjonsreglementet er for øvig er
under revisj on.
De politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget utgjør et arbeidsgiverutvalg som gis
myndighet til å fastsette prinsipielle retningslinjer og ramer vedrørende lønn til
produksjonssjefer og fastsetter løJ: for rådman innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser.
Arbeidsgiverutvalget gir uttlelser på vegne av Rana kommune i arbeidsgiverspørsmål, og avgir
på vegne av Rana kommune stemme ved uravstetnng."

Parssamensatt utvalg i Rana har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder utvalgets
ansvarsområde, og som ikke er delegert til formanskapet eller rådmanen.
Regulært i møtene har vært tatt opp info fra konsultasjonsordningen. Denne informasjonen ligger
forøvrig åpen under ww. regjeringen.no med både møtedokumenter og referat.
Uttaler seg om:

. forslag til overordnede retningslil1jer for kommunal personalpolitikk

o Personalpoliiske retnngslinjer,

o Lønnspolitiske retningslinjer

o Likestilingsarbeid internt i kommunal virksomhet
. endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens organisering

. saker slik det framgår av hovedavtalen

. i saker som blir forelagt fra kommunestyret

Meløy kommune
Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer hvorav to fra arbeidstakerorganisasjonene.
Det jobber i hht Kommunelovens § 25



. Overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, heruder tiltak for
likestiling og inkluderende arbeidsliv

. K valitets-, fomyings og utviklingstiltak

. Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer

Fauske må finne sin modell.
I hht lov og avtaleverk skal det parssamensatte utvalget foreslå og behandle overordnyde
retningslinjer for kommunens personalpolitikk, heruder tiltak for likestiling og inkluderende
arbeidsliv.

Det kan gjelde retningslinjer der en gjør en kommunal vurdering/presisering ut over det som
fremkommer i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen eller Arbeidsmiljøloven.

I nyere tid er det ikke utarbeidet en særskilt plan med tiltak for likestiling i Fauske kommune.
Likestilingsaspektet fremkommer noe i andre planer, eksempelvis i Lønnspolitisk plan.
Parssamensatt bør ha dette opp soin tema i hver valgperiode.

Videre er Fauske kommune IA bedrift (Inkluderende arbeidsliv). Så langt har det vært AMU som
har drøftet IA-arbeidet og IA-avtalen. Den overordnete HMS-planen har ivaretatt IA-målene som
har vært videre konketisert i enhetenes egne planer.

I hht HA bør IA-arbeidet drøftes i Parssammensatt utvalg.

/
Rådmann vil anbefale at Parssamensatt utvalg foreslår og behandler følgende
personalpolitiske saker

. Permisjonsreglement

· Lønnspolitìsk plan

. Kompetanseplan

. Rekrtteringsplan

. Seniorplan

. Regleinent for påskjønnelse og oppinerksomhet

. Etikkeglemcnt

. Ptessereglenient

. Tiltak for likestillng

. Inkluderende arbeidsliv

Videre skal parssamensatt utvalg drøfte kvalitets~, fomyings- og utviklingstilak, oppfølging
og iinplementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige
myndigheter sait oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.

K valitets-, fomyings- og utviklingstiltak kan gjelde både sentralt og lokalt initierte.
Slike drøftinger kan foregå ved at rådman ved aktuelt fagansvarlig inneder rudt aktuelt tema.

Resultatene fra KS sine kontakiner ined statlige inyndigheter kan legges fraisoin
orienteringssak to ganger i året. KS gir gjeme kommunene innspil hvis der fremkommer noe en
må ta fatt i ute i den enkelte kommune.

INNSTILLING:



1. Partssammensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker
. Permisjonsreglement

. Lønnspolitisk plan

. Kompetanseplan

. Rekrtteringsplan

. Seniorplan

. Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet

. Etikkeglement

. Pressereglement

. Tiltak for likestiling

. Inkluderende arbeidsliv

2. Parssammensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i
kommuneadministrasj ons organisering.

3. Partssammensatt utvalg drøfter

. K valitets-, fomyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert

· Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte ref onner O.l.

4. Parssamensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontaktmøter med statlige
myndigheter.

5. Delegeringsreglementetjusteres i hht puntene 1 til 4.

PART-Oll/12 VEDTAK- 24.09.2012

Linda Salemonsen (Fagforbundet) foreslo følgende:
1. Parsamensatt utvalg foreslår og behandle følgende personalpolitiske saker:

. Alle reglementer som gjdder de ansatte

2. Det same som står i innstilingen.
3. Det same som står i innstilingen.
4. Det same som står i innstilingen.
5. Det samme som står i innstilingen.
6. Vedlegg 2 i HTA: Lokale retningslinjer for redusert bru av deltid.
7. IA-arbeidet = Næringsarbeid - Årlig rapport til P ART
8. Budsjett
9. AMU: Årlig rapport til Parsammensatt.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer avgitt for Fagforbundets forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
l. Parssamensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker

. Permisjonsreglement

. Lønnspolitisk plan

. Kompetanseplan



. Rekrtteringsplan

. Seniorplan

. Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet

. Etikkeglement

. Pressereglenrent

. Tiltak for likestiling

. Inkluderende arbeidsliv

2. Parssamensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i
kommuneadministrasjons organisering.

3. Parssammensatt utvalg drøfter
. Kvalitets-, fomyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert
. Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l.

4. Parssamensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontakmøter med statlige
myndigheter.

5. Delegeringsreglementet justeres i hht punktene 1 til 4.

Even Ediassen
rådinan

Utskrift sendes:
Pesonalsjeftil videre
fodøyning

_~.J



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

12/7478 I

Arkiv sakID.: 11/2209 I Saksbehandler: Wilhelin Morgenstierne
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret

Sak nr.: 138/12 FORMANNSKAP Dato: 24.09.2012
151/12 KOMMUNESTYRE 04.10.2012

l

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN. TILTAK 4
(2008-2009) (2010-2011): HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER I KOMMUNEN

Vedlegg: L. Prosjektegnskap

2. Revisjonsrapport, datert 28.08.2012

3. Sluttapport for Prosjekt i Strategisk landbrusplan. Tiltak 4 (2008~2009) (2010-2011):

Hovedplan for skogsveier i koinmunen

Saksopplysninger:

Prosjektet ble gjennomført i tiden 2008 ~ 2011 og besto i a fa utarbeidet en oversiktsplan for
skogsveier for hele kommunen bL.a. etter ønske fra sentrale landbruksmyndigheter. Planen skulle
brues av lokale landbruksmyndigheter i arbeidet med a behandle kornende skogsveisøknader
(byggesøknader og tilskuddssøknader). Planen skulle omfatte bilveier og traktorveier av ulike
veiklasser og skulle med grlag i konflktgrad og nyte ved det enkelte veianlegg også
inneholde en prioritering av veiplanene. Planen skulle også inneholde en oversikt over
eksisterende skogsveier.

Planarbeidet ble varslet i anonse og planarbeidet har hovedsakelig blitt utført av
skogbrukssjefen som i stor grad har foretatt befaringer i marken av de ulike veiprosjektene samt
hatt en god del kontak med skogeiere.

Hovedplanen ble vedtatt av Fauske kommunestyre 10. mai 2012.

Prosjektet var finansiert med kr. 5.000,- fra kommunens næringsfond. Av dette brukte prosjektet
kun kr. 2.462,-. Restbeløpet tilbakeføres næringsfondet.

Saksbehandlers vurdering:



Skogbrussjefen er godt fornyd med den Hovedplanen for skogsveier som er blitt utarbeidet.
De viktigste skogområder i kommunen er blitt vudert i forhold til fremtidig skogsveibygging og
planen bør slik sett være et godt hjelpemiddel ved mer detaljert planegging og prioritering av
skogsveier i fremtiden. Planen vil foruten å kune brues som en av flere temaplaner ved
fremtidig kommuneplanlegging også være nytíg i forbindelse med skogbrussjefens arbeid med
å motivere skogeiere til mer skogsveibygging i fremtiden.

INNSTILLING:

Prosjektet godkjennes som sluttført.

FOR-138/12 VEDTAK- 24.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Prosjektet godkjennes som sluttført.

Fauske, 04.09.2010

Even Ediassen
Rådinan

Utskrift sendes:

Skogbrukssjef til videre
forføyning
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SALEN
KOMMUNEREVISJON

Fauske kommune
Skogbruksjefen

8200 Fauske

Deres ref.: Vår ref.: 4010 E7 g/jso Dato: 28. august 2012

REVISJONSUTIALELSE - Regnskap for Strategisk Landbruksplan. Tiltak 4 - Hovedplan for skogsveier.

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og som er listet opp nedenfor. Vårt
oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å
kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av regnskapstallene.

Påløpteutgifter i prosjektet er kr. 2462,- aven total kostnadsramme på kr 5000,-.

Utgiftene er påløpt og belastet Fauske kommunes regnskap i 2011.

I

Î

Vi har utført følgende kontrollhandlinger:
· at de faktiske utgifter for perioden stemmer med detsom er belastet i kommuneregnskapet på

ovennevnte prosjekt
· at utgiftene er attestert, anvist og bokført med rett beløp
. at fakturaene er originale

· at det ikke er utgifter som åpenbart ikke tilhører prosjektet

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formålet som .er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke
brukes til noe annet formåL. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til Fauske kommune.
Distribusjon utover dette må skje i samsvar med Offentlighetslovens bestemmelser.

-d~Gh-
Ass revisjonssjef.

Salten kommunerevisjon IKS ww.salten-revisjon.no Org. nr.: 986655271 MVA E-post: pos~salten-revisjon.no

Hovedkontor Fauske
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks 140, 8201 Fauske
Torggata 10, 2.etg.
75610380
75610389

Avdeling Bodø
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks 429, 8001 Bodø
Posthusgården, Havnegata 9

75610390
7561 0398



SLUTTRAPPORT

FOR PROSJEKT I STRATEGISK LANDBRUKSPLAN

TIL TAK 4 (2008 - 2009)
TILTAK 4 (2010 - 2011)

HOVEDPLAN FOR SKOGSVEIER I KOMMUNEN

INNHOLD

1: Innledning/a.kgrunn

,2: Forberedelser i prosjektarbeidet

3: Gjennoinføring av prosjektet

4: Finansiering

5: Revidert prosjektregnskap

6: Prosjektansvarliges egenvurdering



l: Innledninglakgrunn

I prosjektbeskrvelsen fremgår det at en stor del av de produktive skogressursene i kommunen vil
være vanskelig å utnYte uten at det bygges en god del mer skogsveier (traktorveier og
skogsbilveier). For å gjøre det lettere for kommunens skogbrusmyndigheter i fremtiden å se hvor
det er nødvendig å bygge skogsveier og hvilke veier som bør prioriteres med hensyn til bru av
off. tilskudd, vil en hovedplan for skogsveier være et godt hjelpemiddeL. I en slik plan bør det
også fremgå hvor store skogareal veien vil gi tilgang til samt hvilke konfikter slik
skogsveibygging vil medføre i forhold til ulike miljøverdier (friluftsliv, kultuinner, biologisk
mangfold) og andre interesser. Sentrale landbruksmyndigheter forventer at kommunene
utabeider hovedplaner for skogsveier.

En hovedplan for skogsveier bør vise en oversikt over eksisterende skogsveier og aktuelle nye
veier. Det må utarbeides oversikt (på liste og kar) som viset veitype og veilengde. For aktuelle
nye veier bør det også tas med størrelse på nyteområde, antatt veikostnad, konflktgrad og
prioriteringsk1asse. Planen skal gjelde for kommende 10 årsperiode.

Skogbrussjefen var satt som prosjektansvarlig.

2: Forberedelser i prosjektarbeidet

Før arbeidet med å utarbeide veiplaner for de ulike områder ble satt i gang, utarbeidet
skogbrussjefen en oversikt over planprosessen som fremgår i det følgende.

. Varsling om igangsetting av planarbeidet og forespørsel om innspil (anonse).

. Faglig arbeid ved skogbrussjefen med innspilIveiforslag. Befaringer. Kontakt med

skogeiere. Inntegnng på kar av eksisterende og foreslåtte skogsveier. Nyte/kostnads-
og miljøvderinger og vuderinger av evt andre næringer. Skrving av tekstdel og
tabeller.

. Planutvalget godkjenner at forslag til Hovedplan for skogsveier legges ut til offentlig
høring.

. Offentlig høring av planforslag (annonse og skriv).

. Merknaderlinnspil i tilknytng til høringen vurderes og tas evt. inn i planforslaget
som deretter tas til behandling i planutvalget og kommunestyret for endelig
godkj enning.

. Offentlggjøring av endelig godkjent Hovedplan for skogsveier.

3: Gjennomføring av prosjektet

Prosjektet ble med unntak av tidsforbruet gjennomført i samsvar med den oppsatte
planprosessen. På gru av stor arbeidsmengde, tok det lenger tid å få planen ferdig enn det
som var beregnet. Det ferdige planforslaget ble endelig vedtatt av Fauske kommunestyre
1O.05.20l2



4: Finansiering

Prosjektet var i stor grad basert på den arbeid som skogbrussjefen skulle stile til rådighet og
kostnadene var derfor kun satt til kr 5.000,-. Dette beløpet var av kommunestyret bevilget
over kommunens næringsfond.

5: Revidert prosjektregnskap

Det vises til vedlagte reviderte regnskap for prosjektet samt til revisjonsuttelsen datert 28.
august 2012. Samlede utgifter for prosjektet ble på kr. 2.462,-. Restbeløpet som ikke ble bru
tilbakeføres næringsfondet.

6: Prosjektansvarliges egenvurdering

Skogbrussjefen er godt fornyd med den Hovedplanen for skogsveier som er blitt utabeidet.
De viktigste skogområder i kommunen er blitt vudert i forhold til fremtidig skogsveibygging
og planen bør slik sett være et godt hjelpemiddel ved mer detaljert planegging og prioritering
av skogsveier i fremtiden. Planen vil foruten å kune brues som en av flere temaplaner ved
fremtidig kommuneplanlegging også være nytig i forbindelse meø: skogbrussjefens arbeid
med å motivere skogeiere til mer skogsveibygging i fremtiden.

Fauske, 04.092012

ti(/lf~r; ~
Wilhelm ,.' genstieme
skogbru ~ef



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouialpostID:
12/6235 I
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Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMSTYRET
Sak nr.: 089/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 18.09.2012

152/12 KOMMUNESTYRE 04.10.2012

FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SJØGATA VEST

Vedlegg: Reguleringsplanart med bestemmelser av 23.04.2012. Planbeskrivelse av 23.04.2012. ROS-
analyse.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

NS Salten Kardata (SKD) fremmer på oppdrag fra Stadssalg Eiendom AS og Fauske
kommune forslag til områderegulering for Sjøgata vest.

Planomtådet er på ca. 59,8 daa og avgrenses av riksveg 80 mot nord, Postveien mot øst, sjøen
mot sør og Fauske museum/Teletunet mot vest. Innenfor området finnes i dag Fauske apotek i
sørøst, Skatteetaten mot nordøst, NavlTelenor mot nordvest og kommunale bygg (VV A,
Brann, Park/idrett m.v.) mellom Sjøgata og sjøen i mot sør.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye forretningsbygg og bygg
med kombinert forretning i 1. etasje, kontor i 2. etasje samt leilgheter i øverste etasje. Planen
legger også til rette for et nyt bamehagebygg og et bygg for fjernvareanlegg mot sjøen.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Forretning, Barnehage, Kontor, Bygdemuseum, Avløpsanlegg,

Fjernvarmeanlegg, Forretning/Kontor/Bolig, Næring/Bolig.
2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles avlgørsel,

Fortau/Gangveg, Annen veg grunn (tekniske anlegg og grøntareal), Parkeringsplasser.
3. Grøntstruktur: Friområde.

4. Hensynssoner: Angitt hensynssone bevaring kulturmiljø.

Gjeldende planer for området er reguleringsplan for Telenor-tomten (vedtatt 9.12.2003),
reguleringsplan for Sjøgata (vedtatt 25.6.1 985) og reguleringsplan for Radioskogen (vedtatt
11.2.1999).
Kommunedelplan for Fauske sentru, del 2 er' vedtatt av kommunestyret 3.2.2011.
Foreliggende forslag til omregulering er i hovedsak i tråd med denne.
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Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.
Kommunen er kjent med ustadige gruforhold (kvikkleire) innenfor planområdet.
Rådmanen viser til at dette er ivaretatt gjennom allerede utarbeidet geoteknisk rapport
(Stadssalg Eiendom AS) og bestemmelsenes § 7, pkt. 7.1b). Rådmanen tar forøvrig
vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes andre kjente
forhold/endelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i
planområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgru i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarerlvurderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
folkehelserådgiver, representantene for miljølfriluft og VV A.

Barnas representant finner ingen kritikkverdige forhold knytet til bar og unge. Generelt
stiles imidlertid spørsmålstegn ved behovet for en barehage i dette området.

Kommentar fra folkehelserådgiver er som følger: "Slikjeg oppfatter reguleringsplanen er det
tenkt at omrâdetførst ogfremst skal brukes tilforretningsvirksomhet og kontorer. Det er i
utgangspunktet trafikkøkende og dermed lite forenlig med for eksempel barnehagevirksomhet.
Selv om det er forventet enforbedring av trafikkforholdene med definert skile,mellom
19ørebane ogfortau vil en generell trafikkøkning og trafikktetthet være en utfordring i
omrâder der barn skal ferdes.

Ut fra et helsefremmende pérspektiv bør barnehager ligge i omrâder med stor frihet til
aktivitet og stort mangfold av opplevelsesmuligheter. Slik omrâdereguleringen for Sjøgata
vest fremstâr, har omrâdet som ,," barnehageiirena "" klare begrensninger.

Et av oppmerksomhetsomrâdene knyttet til barnehager er hvordan barna kommer til
barnehagen. Legges det til rette for at barna skal kunne 19øres helt inntil barnehagen er av-
og pâstigningsomrâdet et kritisk punkt i forhold til trafikksikkerhet. Dette gâr ikke tydelig
frem av reguleringsplanen"

Fauske kommune har for tiden full barehagedekning. Utfra ovenstående merknader og at det
ikke er fremkommet konket behov for en barehage i dette området anbefaler rådmanen at
området BHl og FR9 tas ut av planforslaget. Planens begrensning reduseres tilsvarende.
Planstatus for dette området er vist i gjeldende reguleringsplan for Radioskogen. Området har
benevnelsen Spesialområde - Bygdemuseum, MI.

I angjeldende planorslag overlapper Friområdet FRI gjeldende boligområde BI i
reguleringsplan for Radioskogen.
Rådmanen anbefaler derfor at FRI tas ut av planforslaget og planstatus (boligområde) i
gjeldende reguleringsplan for Radioskogen videreføres.

Forøvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.



Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Før planforslaget legges
ut til offentlig ettersyn tas områdene BHl, FRI og FR9 ut og planens begrensning reduseres
tilsvarende.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12..11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlig ettersyn.
Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn tas områdene BHl, FRlog FR9 ut og
planens begrensning reduseres tilsvarende.

PLUT-043/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-10 legges forslag til
områderegulering for Sjøgata vest ut til offentlig ettersyn.
Før planforslaget legges ut ti offentlig ettersyn tas områdene BHl, FRlog FR9 ut og
planens begrensning reduseres tilsvarende.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til områderegulering for Sjøgata Vest.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

1. Planar i målestokk l: 1000 med besteinelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlg ettersyn i perioden 02.05 - 20.06.12. Det er
innommet 12 uttalelser til planforslaget. Ingen inrsigelser til planen fra offentlge
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. problemstilingen slik den
fremstår.

Fylkesiianneni Nordland (FM), 19.06.2012



Det tilates BYA på 50 % i områdene FIKI, FIK2 og FIKB3 der det tilates boliger.
Dette innebærer tilrettelegging for samlet boligareal på inntil 6 700 m2. Bestemmelsen § 3.6 f)
krever lekeareal på 25 m2 pr boenhet. Plassering tak/terrasse tilates. Her må det settes
rekkefølgebestemmelser som sikrer at lekearealene er ferdig opparbeidet før boligene tas i
bru.

~

Når det gjelder støy på uteoppholdsarealer vises det til tidligere merknad. Når det gjelder
planbestemmelsen § 7.5 Trafikkstøy så må det være en misforståelse med henvisning til
innendørs støynivå da T -1442 setter krav til utendørs støy. Krav til innendørs støy
fremkommer av teknisk forskrft, hvor minstekrav til nye boliger tilsvarer klasse C i NS-8175.
Viser til vår innspil til oppstart der vi ba om at følgende besteinelse om støy tas inn i
planen: ((Alle boenheterlbygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55
dB på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bru. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i
natterioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være

tilfredsstit med de krav til luftskiftelventilasjon som følger av teknisk forskrift)).

Ber om at bestemmeIse om støy endres. FM ba også om en støyfaglig utrediiing i innspil til
oppstart. Bygging av boliger i sentrusområder kan medføre konflkter melloin krav til støy
på uteoppholasarealer og utenfor rom med støyfølsom bru og solforhold!utsiktsforhold.
Dette setter spesielle krav til utnytelse av tomt, planløsninger og plassering av
uteoppholdsarealer. Disse forhold omhandles normalt i enstøyfaglig utredning basert på
beregnede støynivåer. FM antar at dette også kan ivaretas gjennom evt. Detaljplansøknad om
rametilatelse under forutsetning av at reguleringsbestemmelse om støyer tilstrekkelig

presise.

Vurdering/Anbefaling: Total areal på FIKBI, F/K/2 og F/K/B3 er 11400 m2. Med BYA
på 50 % utgjør dette 5 700 012 og i dette er både bygg Og parkering inkludert.
Forretiiing/kontor genererer 1 p-plass pr 100 m2 grunnflate og bolig generer 1,5 p~plass pr.
boenhet. Veileder for grad av utnyting anbefaler at det regnes 18 012 pr. p-plass. Med bygg i 2
etasjer vil omtrent halvparten av arealet gå bort til parkering tí forretningIkontor og bolig. Det
vil gå bort enda mer areal ved 3 etasjer. Dette gjør at det tilrettelegges for et sailet boligareal
på ca. 3 500 m2 og ikke 6 700m2 som FM antyder. Rådmanen anbefaler at det legges til et
nyt punt i besteirelsens § 7.1 med følgende tekst: "Det kan ikke gis brukstilatelse for
F/K/Bl, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet jf § 3.6 j) ".

Rådmanen anbefaler at bestemmelsenes § 7.5 a) endres til følgende tekst: "Alle
boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støyniva mindre enn Lden 55 dB pa uteplass
og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støyniva inattperioden
(23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støyniva skal være tilfedsstilt med de

krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av tekniskforskrif".

Nordla.nd fylkeskommune CNtk), 18.06.2012
Viser til innspil gitt ved oppstar 24.09.2008 og Nfk ser at planforslaget i hovedsak er i tråd
med dette. Har ingen yterligere planfaglige merknader i saken. Vi kjenner ikke til at
planforslaget er i konflkt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om
varslingsplikt ved fu inngår i bestemmelser. Ingen yterligere kulturminnefaglige

merknader til planforslaget.

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.
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Sametinget, 09.05.2012 

Kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete kultuinner i det aktuelle området. Ber
om at pun om arbeid i marken tas med i fellesbestemmelser. Det forutsettes at dette
videreformidles til de som skal utføre arbeidet i marken.

Vurdering/Anbefaling: Bestemmelse om arbeid i marken var allerede ivaretatt ved offentlig
ettersynjf. planbestemmelsens § 7.1 c).

NVE, 22.06.2012
I henhold til NGUs løsmassekar består området av tykk havavsetning, noe som kan være en
indikasjon på ustabile grunforhold. NGIs kvikkleire~karlegging av 04.12.2009 har ikke
påvist kvikkleire innenfor området. I vedlagte ROS-sjekkliste er det krsset av for at området
kan være utsatt for kvikkleireskred. Det foreligger geoteknske rapport for Telenor-tomten
utarbeidet i 2003 og for NAV-utbyggingen utarbeidet i 2Ò09. Disse rapportene ligger ti grunn
for fremtidige byggeplaner i området Fl. Det stiles også krav i bestenielsenes § 7.1 b) om
at det må foreligge geoteknisk undersøkelse før byggetilatelse gis. NVE mener ut fra dette at
hensyn til skredfare et tilstrekkelig ivaretatt og har ingen merknader ti planen.

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Statens vegvesen Region nord, 06.06.2012
"Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av forretningsbygg og bygg
med kombinert forretninger i 1. etasje, kontorer i 2. etasje og leilgheter i øverste etasje. I
tilegg skal det bygges atkomstveger og parkeringsplasser.

Planen mangler byggegrense fra rvo 80. Dermed gjelder veglovens generelle byggegrense fra
riksveg som er 50 mfra midten av vegen. Dette må medtas i de generelle bestemmelsenes §1.

Ved senere utbygginger nærmere enn 50 mfra midtlinjen av tv. 80 må derfor Statens
vegvesen gi samtykke før planen kan endres. I praksis gjelder dette de byggbare områdene
nærmest ry. 80 som er områdene Forretning Kl og Næring/kontor N/K 1."

Vurdering/Anbefaling: I foreliggende planforslag er byggegrense vist i området Kl i en
avstand på 30 m fra midtlinje ry. 80. Ved en inkurie er avstand (30 m) ikke påført planartet.
På NlKlligger byggegrensen mot ry. 80 i vegg på eksisterende bebyggelse. Videre ut fra
eksisterende bebyggelse på NIKI legges byggegrensen i en avstand på 30 m fra midtlnje ry.
80. Rådmanen påfører byggegrenser i henhold til ovenstående.

Statens vegvesen v/Jøm Olsen bIe kontaket pr. telefon og foreslått byggegrense på 30 m fra
midtlinje rvo 80, utenfor eksisterende bebyggelse, ble akseptert. Det vuderes ikke å være
behov for nyt offentlig ettersyn vedrørende dette.

Kommuneoverlege Terje Arild Blekastad, 16.05.2012
Plan har vært til intern behandling i koniunen tidligere og involvert folkehelserådgiver,
barnas representant, representant for miljølfriluft osv. Er forundret over at kommuneoverlegen



I

ikke ble inkludert i denne runden. Det registreres at den vesentlige delen av arealet i
planforslaget allerede er nærmest ferdig med grunnarbeidene og har kommet godt opp i
høden med nybygget til Stadssalg AS. Ordinære rutiner følges likevel 

og sendes Helse- og
miljøtilsyn Salten for ordinær saksbehandling.

Vurdering/Anbefaling: Gjeldende rutiner for "intern" høring i kommunens administrasjon
har til nå omfattet baras representant, representant for miljølfriluft, representant for VV A og
etter hvert folkehelserådgiver. Pr. i dag fugerer dette fint og rådmanen anser det som
tilstrekkelig at Kommunelegen i lag med f.eks. Fauske kommunale råd for
funksjonshemmede og Eldrerådet får uttale seg i den offisielle høringen uten at det går ut over
retten til medvirkning. Påbegynte arbeider i forbindelse med Rema L 000 er i henhold til
gjeldende plan for området, reguleringsplan for Telenor-tomten (Lidl) vedtatt 09.12.2003.

Helse- og miløtilsyn Salten IKS, 08.06.2012

Plan kommenteres i forhold til folkehelseloven og miljørettet helsevern: Støy- og
foruensningshensyn må ivaretas under anleggstida i forhold til arealretningslinjen T-1442.
S$rlig gjelder det entreprenører som driver ut over normal arbeidstid. Boliger og andre
støysårbare bygg i nærheten må ikke utsettes for støy ut over anbefalte grenser og tidspunt
på døgnet. Det presiseres av oss at næringsdrift kombinert med boliger i sanue bygg stiler
store krav til lydisolering i bygget. Næringsdrift som utvikler særlig støy eller anen
foruensning (røyk, gass) bør unngås i slike kombinerte bygg. Eksempler på slik næringsdrift
er treningssenter, nattklubb, pub, diverse verkstedsvarianter.

Vurdering/Anbefaling: Evt. støy- og foruensning under anleggstiden ivaretas gjennom
byggesaksbehandlingen.
Rådmanen anbefaler at bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: "Det tilates
kontorlforretning i 1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tilates bolig i
andre etasje. Hovedformàl pà omràdene er kontorlforretning og skal prioriteres, men ved
innslag av bolig i bygget mà dette tas hensyn til H.

Fauske Næringsfo,ruii. 09.05.2012

ønsker at ((Cirkustomta)) opparbeides og asfalteres. Fòreslår at den reguleres for
avgiftsparkering på linje med Melenci Plass. Bør vuderes oppstillngsplass for
syklerlsykkelstativer. Tønuestasjon for bobiler bør flytes ut av sentru. Her har ((Midt på
E6)) vært nevnt ved flere anledninger.

Vurdering/Anbefaling: Det antas at det med ((Cirkustomta)) menes P8 i planaret. Evt.
kostnader ved asfaltering og evt. inntekter ved avgiftsparkering vil være en politisk
beslutning. Det er mulig å ta med i bestemmelser at området kan I skal asfalteres, men det må
likevel gjøres en politisk prioritering ¡beslutning i forbindeIse med budsjett m.m. for å få
gjennomført dette. Det kan ikke tas med i juridiske planbestenuelser at området skal
avgiftsbelastes da det må gjøres et eget politisk vedtak på dette. En problemstiling ved
avgiftsparkering kan være at det fører til at avgiftsfrie parkeringsplasser hos Rema 1000 fylles
opp. Det er avsatt tilstrekkelig med parkeringsplasser på P8 og d.et er fullt mulig å erstatte
noen av parkeringsplassene med sykkelstativ.

Rådmanen anbefaler at følgende tas inn i bestemmelsenes § 4.7 d): Omràde P8 er offntlig
parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friomràder vest for planomràdet samt
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strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4 parkeringsplasser til
personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides med grus eller asfalt,
kantstein og annen beplantning. Det tilates at noen av parkeringsplassene erstattes med
sykkelskur / sykkelstativ / oppstillngsplasser for sykkel.

Når det gjelder tømmestasjon for bobiler så fungerer dagens løsning godt i følge kommunens
VVA-avdeling. Rådmannen anbefaler at denne beholdes frem til det er opparbeidet et fullgodt
alternativ for tømming et anet sted, f.eks. som tidligere foreslått ved midtpunk på E6.

Fauske Parkering AS, 10.05.2012

Anbefaler at det avsettes plass til sykkelskur innenfor P8. Innbyggerne har mange muligheter
for å brue sykkel til sentr og vil derved få en trygg plass for sykkelen. P8 bør snarest

opparbeides og tilates langtidsparkering på linje med dagens ordning for
Samfunnshusplassen. Bakgrnn er behov for dagplasser i tilknyting sentrum. Videre bør
Sjøgata ferdigstiles snarest og opparbeides med fortau. Tømmeplassen for bobiler bør flytes
ut av sentru.

Vurdering/Anbefaling: Viser til vurdering/anbefaling under Fauske Næringsforu
vedrørende sykkelparkering og tømmeplass for bobiler. Ferdigstilelse av Sjøgata med fortau
vil være en politisk prioritering I beslutning i forbindelse med budsjett.

Odd-Erling JenSen, 20.06.2012
Sjøgata 56 AS ønsker å kjøpe tomt mot "branstasjonen", fordi eiendommen trenger mer
uteareal/parkeringsplasser for å tà videre utvikling. Dette er omsøkt tidligere med beskjed om
at det skulle avventes til reguleringsplan forelå. Håper dette blir hensyntatt.

Vurdering/Anbefaling: Forslag til planar legger ingen begrensninger på areal som ønskes

kjøpt da formål vil være det same. Parkeringsplasser vist i planartet uten eget formål er
kun retningsgivende. Evt. salg av tileggstomt fra kommunens eiendom vil gå som egen sak
når områdeplan er vedtatt.

Fauske eldreråd, 13.08.2012

"Radioskogen Borettslag tilhørende Salten Boligbyggelag -forslag til alternativ adkomst.

~

Bakgrunn
Borettslaget har i dag Skoanveien som adkomst. Laget består av fem boliger med til sammen
13 leiligheter som beboes av gamle og uføre.
Skoanveien er eneste adkomst til boligene. Veien munner i nord ut i Storgata. Fra Sjøgata kan
beboerne via Fauske Bygdetun ta segfrem til Skoanveien og boligene. Det som betegner
begge disse adkomstene er at terrenget er forholdsvis bratt. Om vinteren er veien belagt med
snø og is noe som kan være særdeles krevende og lett føre til fall og skader.

Vurderinger og forslag

Eldrerådet er kjent med de særdeles vanskelige adkomstforholderie til boligene. For å følge
det offntlige busstilbudetmå beboerne ta segfrem til busstoppen ved hovedadkomst til

Fauske Kirkegård.

Eldrerådet ber om at følgende forslag vurderes:



a. Det opparbeides gang- og sykkelvei fra boligfeltet mot øst til Storgata. Terrenget
her bør ligge til rette for å skape en akseptabel adkomst. I Storgata etableres
gangfelt og busstopp på begge sider av gata. Det er viktig at området til og fra
boligene og ved Storgata er godt opplyst i den mørke delen av året.

b. Det etableres gang- og sykkelvei fra boligfeltet mot øst til Storgata hvor det fYlles
ut avlgøring fra Storgata for busstopp. Gangfelt etableres i forbindelse med
busstopppå den andre siden av gata.

Vurdering/Anbefaling: P.g.a. møteavvikling i eldrerådet er utsatt høringsfrist til 13.08.2012
innvilget.
Radioskogen Borettslag ligger utenfor planområdet. I foreliggende planforslag er det planlagt
gangveger (G3, G4, G5, G6 og G7 m.fl.) østover fra angjeldende område. Terrenget her har
ingen stigningsmessige utfordringer og utløser gangatkomst til nærliggende
forretningsoniåder (nye REMA 1000) og sentrm for øvrig. Etablering av gangveg system
østover til bL.a. Storgata (rv.80) er altså ivaretatt dersom foreliggende planforslag blir vedtatt.
I Storgata er det etablert fortau på sørsiden (GI og G2) for mange år siden.

Skal forslag til busstopp i oniådet legges inn i plankaret er dette en vesentlg endring som
utløser utvidelse av planoniådet og krever nyt offentlig ettersyn.
Rådmanen har ikke noe grunnlag for å vudere påpekt behov for busstopp og foreslå en
konket løsning. Det anbefales derfor at saken tas opp som egen sak der Nordland
fylkeskommunelNordlandsbuss (bussansvarlig for lang-/lokal-/bybussmter) og Statens
vegvesen (rv. 80 berøres) involveres som sentrale premissleverandører.
Rådmanen anbefaler at foreliggende planforslag opprettholdes.

Fauske kommunale råd for likestiling av funksjonsheiiiiede. 11.06.2012
"Forslag til områdereguleringfor Sjøgata Vest tas til orientering."

Vurdetingl Anbefaling: Ingen merknader.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i
planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: "Det tilates kontor/forretning i
1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tilates bolig i andre etasje.
Hovedformål på områdene er kontor/forretning og skal prioriteres, men ved innslag
av bolig i bygget må dette tas hensyn ti".

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: "Område P8 er offentlig
parkeringsplass for brukere av Fauske sentrum samt friområder vest for planområdet
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4
parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides
med grus eller asfalt, kantstein og annen beplantning. Det tilates at noen av
parkeringsplassene erstattes med sykkelskur / sykkelstativ / oppstilingsplasser for
sykkel".



Det legges til et nyt punkt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: "Det kan ikke
gis brukstilatelse for F/K/Bl, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet
jf § 3.6 f) ".

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: "Alle boenheter/bygninger med
støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til
støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå inattperioden (23-07) ikke

overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfedsstilt med de krav til

luftskifelventilasjon som følger av teknisk forskrif".

PLUT-089/12 VEDTAK- 18.09.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Med hjeniel i plan- og bygningsloven § 12~12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Sjøgata Vest med følgende endringer i
planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.6 d) endres med følgende tekst: "Det tilates kontur/forretning i
1-2 etasje og bolig i øverste etasje. Ved bygg i to etasjer tilates bolig i andre etasje.
Hovedformål på områdene er kontorlforretning og skal prioriteres, men ved innslag av
bolig i bygget må dette tas hensyn til".

Bestemmelsenes § 4.7 d) erstattes med følgende tekst: "Område P8er offentlg
parkeringsplass for bruere av Fauske sentru samt friområder vest forplanornådet
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4
parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Området kan opparbeides
med grus eller asfalt, kantstein og anen beplantning. Det tilates at noen av
parkeringsplassene erstattes med sykkel sku I sykkelstativ I oppstilingsplasser for
sykkel".

Det legges til et nytt punt i bestemmelsenes § 7.1 med følgende tekst: "Det kan ikke
gis brukstilatelse for FIK/BI, F/K/B2 og F/K/B3 før lekeareal er ferdig opparbeidet 

jf.
§ 3.6 f)".

Bestemmelsenes § 7.5 a) endres med følgende tekst: "Alle boenheter/bygninger med
støyfølsom bru skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom til
støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynvå inattperioden (23-07) ikke
overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til
luftskifte/ventilasjon som følger av teknsk forskrift".

Even Ediassen
Rådman
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgiver
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75 600600, faks 75600702 og e-post:

postmottak~fauske.kommune.no og Stadssalg Eiendom AS v/Stig Otto Nilsen, Olav V Gate
100, 8004 Bodø. Telefon 75 58 72 00, mob. 41 45 80 00 og e-post: stig~stadssalg.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed
l03 82,83,662, l235 Stadssalg Eiendom AS Olav V Gate 100 8004 Bodø
103 l507,15l8 Stadssalg Eiendom AS Olav V Gate 100 8004 Bodø
103 379 Stadssalg Eiendom AS Olav V Gate 100 8004 Bodø
l21 L Statens Vegvesen Brynsengfaret 6 A 0667 Oslo
I2L 1 Statens Vegvesen Dreyfushammarn 3 L 8002 Bodø
l03 1 l, l4l8 Fauske Kommune Torggata IlI2l 8200 Fauske
103 1328 Stein AS Kirkeveien 51 8200 Fauske
103 1339,1448 Grimelid S AS Fiæreveien 5 8200 Fauske
103 1339,1448 Helland Ole AS Helland 8226 Straumen
l03 1359 Naf Gårdene AS Slemdalsv L 0369 Oslo

103 1338,1431 Sjøgata 56 AS Sjøgata 56 8200 Fauske

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hovedhensikten med planen er å legge til rette for bygging av forretningsbygg og bygg med
kombinert forretninger i l.etasje, kontor i 2.etasje samt leiligheter i øverste etasje. I planen vises
også tilhørende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende plan verk

. o I .
111\~ 0,.

Utdrag av reguleringsplan for Sjøgata.
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Gjeldende planer for området er reguleringsplan for Telenor-tomten (2003005), vedtatt av
kommunestyret 09.12.2003 og reguleringsplan Sjøgata vedtatt av kommunestyret 25.06.1985. De
gjeldende reguleringsplanene tilater bygging av forretnings- og kontorbygg samt offentlig
bebyggelse. Det samlede bebygde areal (BY A) skal ikke overstige 25 % og utregning areal viser
at parkering ikke ble medtatt i oppgitt %-BY A. Kommunedelplan for Fauske sentrum, Del Il er
vedtatt av kommunestyret 03.02.2011.

1.6 Konsekvenser endret plan

Ny plan medfører at et større ubrukt område i Fauske sentrum kan benyttes til forretning.
Området har tydelige spor etter tidligere aktiviteter. Nytt veisystem med fortau samt bygg og
definerte parkeringsplasser vil gjøre området mer attraktiv for videre etableringer i denne delen
av Fauske og sees på som positivt for Fauske sentrum. Planen medfører ingen negative
konsekvenser for eksisterende boliger utenfor pianområdet pga høydeforskjeller i terrenget samt
avstand til tiltak. Videreføring av Sjøgata med fortau frem til museumsområdet samt markert
område for parkering gir positive konsekvenser i form av bedre trafikksikkerhet og økt
tilgjengelighet for allmennheten opp mot friområder vest for planområdet.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 56,2 daa og ligger helt vest i Fauske sentrum og omfatter området mellom
rv.80, sjøen, Postveien og Teletunet.
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området avgrenses av riksveg 80 mot nord og Postveien mot øst og Sjøgata mot sør. Veisystem i
henhold til reguleringsplan for Sjøgata er bare delvis gjennomført pr. i dag og vil nå bli
videreført. Postveien har litt høydeforskjell til atkomstveien, VEI L nedenfor Skatteetaten /
Friskhuset. Området skal profieres og man vil da se på tiltak for å jevne ut forskjellen mellom
Postveien og VEI l. Innenfor området finnes Fauske apotek i sørøst, Skatteetaten/Friskhuset mot
nordøst og Nav samt Telenor mot nordvest.

2.3 Skole/barnehage/forretninger

Nærmeste skole er Vestmyra skolesenter, som ligger ca 600 m fra området. Innenfor en radius på
under L km ligger Vestmyra barnehage (kommunal) og Lyngheia barnehage (privat). Fauske har
flere innregulerte friområder, fotballstadion, svømmehall og idrettshall som ligger innenfor en
radius på ca L km fra området. Det er under L 00 m til butikker for mat og det er under 500 m til
butikker for klær, elektronikk, jernvare m.m.

2.4 Infrastruktur
I planområdet ligger RV.80 i nord med rundkjøring til Postveien i øst og i sør ligger Sjøgata, som
er to kommunale veger. Vei til skattetaten fra Postveien samt vei fra Sjøgata er opparbeidet pr. i
dag samt vei fra Sjøgata til Nav-bygget. Innenfor området finnes tekniske anlegg som vann, avløp
og strøm. Kommunen har vurdert kapasitet på anlegg og sett på løsning for overflatevann. I
samråd med ansvarlige etater er det også sett på eksisterende teleanlegg og el-kabler der
kraftlaget vil vurdere behovet for ny trafo i området.

2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det er forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området. Like vest for pianområdet ligger "Teletunet", som
er et verneverdig kulturiljø.

2.6 Grunnforhold
I forbindelse med gjeldende plan for Telenor-tomten ble det utarbeidet en rapport av
Scandiaconsult i 2003 med geoteknisk vurdering av området. Dette selskapet er i ettertid
oppkjøpt av Rambøll, som i forbindelse med mulig utbygging av Nav gjorde grunnboringer i
2009. Disse rapportene vil ligge til grunn for fremtidige byggeplaner i området Fl.

2.7 Klimatiske forhold

Generelt er Fauske svært vindeksponert, men utgjør ingen risiko. Området har varierende
mengder med snø, men ansees ikke å være av slik mengde at det er i konflkt med tiltaket.

2.8 Støy
Området har flere kjøreveier og noe trafikkstøy kan forekomme. Det antas at størst støy vil
komme fra Rv.80, men vil ikke komme i konflkt med tiltak i planen foruten muligens
toppleiligheter. Fremtidig trafikkstøy vil øke noe pga ny plan, men det ansees likevel ikke som
nødvendig med egne støyberegninger pga hastighet og avstand vei vil være som for øvrige
leiligheter i sentrum.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt, se også pkt. 2.6 vedr.
grunnforhold.
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3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Sjøgata Vest og planid er 1841-2010003. Planforslaget består av:

. plankart av 21.01.2011 (rev. 23.04.2012), målestokk 1:1000 (vedlagt i A2)

. reguleringsbestemmelser av 21.01.2011 (rev. 23.04.2012)

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretninger, kontor, kombinert
forretning/kontor/bolig, friområder, parkering, gangvei/fortau samt løsning kjøreveier. Maksimal
byggehøyde er satt til henholdsvis 12,0 m. For områder med utnyttelsesgrad vist som bebygd
areal (BY A) er parkering vist som eget formålsareaL. Der utnyttelsesgrad er vist som bebygd areal

(%-BYA) inngår parkering i utnyttelsesgraden. Bestemmelsene er utformet i henhold til
gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang-
og kjøreatkomst, biloppstiling m.m. Plantype er områderegulering, men deler av planområdet er
detaljplanlagt. Større avvik fra områdereguleringsplanen vil føre til krav om
detaljreguleringsplan.

Planforslaget følger i hovedsak vedtatt reguleringsplan for Telenor-tomten og reguleringsplan for
Sjøgata der formålet var forretning og kontorbebyggelse, vei, parkering, fortau m.m.

Forretning
I område Fl planlegges et forretningsbygg på ca 2850 m2 og en kjellerdel, som må tilpasses
grunnforholdene og er anslått til ca 800 - 1 200 m2. Det er noen nivåforskjeller i området, men
det søkes å utjevne disse best mulig for å sikre tilgjengelighet for alle og området vil bli profiert
for å sikre et godt høydegrunnlag for området. Planlagt bygg får flatt tak og en byggehøyde på
10,4 m, som er lavere enn reell høyde planlagt i gjeldende plan. I gjeldende plan for Telenor-
tomten var det planlagt en oppfyllng mot Sjøgata på ca 2,7 m + mønehøyde på 8,9 m dvs. reell
høyde vile vært på 11,6 m. Tomten er på ca 16900 m2 og planlagt bygg utgjør ca 2850 m2. Når
areal til parkering (ca 5 500 m2 inkL. veg) er trukket fra gir dette en utnyttelsesgrad på 25 %.
Krav i gjeldende plan er maksimum 25 % BY A uten parkering.

På bilder nedenfor vises utkast til planlagt forretning i område Fl sett fra rv.80. Arkitekt i
byggeprosjektet er Unikus i Bodø.

Unikus

Fasade Nordvest

Fasade Sørøst
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Kontor og NæringIkontor
Eksisterende bygg på Kl innholder i dag kontorer for Nav og Telenor. Bygg på område N/Kl har
kontorer for Skatteetaten og her har også Friskhuset treningslokaler. Utnyttelsesgrad for begge
områder er vist som bebygd areal med maksimum %-BYA=50 og er i henhold til
kommunedelplan for Fauske Sentrum, Del Il. Byggehøyde eksisterende bygg maks
dimensjonerende.

Forretning/Kontor/Bolig
På områder F/KIB tilates det bygg i tre etasjer med forretning i første, kontor i andre og bolig i
øverste etasje. I områder avsatt til dette formålet har en maksimum utnyttelsesgrad på %-
BYA=50 og innenfor området skal areal til lek, parkering og bygg løses. Det åpnes for
lekeområde på tak for å oppnå god utnytting av tomter i sentrum. Maksimum byggehøyde er satt
til 12,5 m.

Fjernvarmeanlegg
Fauske Lysverk AS planlegger et anlegg med sjøvannbasert varmepumpe som varmekilde.
Bakgrunnen er at Fauske kommune har som intensjon om å anta lysverket som leverandør av
fjernvarme til kommunale bygg i sentrum på bakgrunn i gjennomført anbudskonkurranse.
Planlagt bygg er tenkt delt opp i flere seksjoner og skal bygges som en "naustrekke" med gavl
mot sjøsiden. Det legges opp til torvtak og bruk av ubehandlet paneL. Bygget senkes i terrenget
tilpasset grunnforholdene. Maksimum mønehøyde 6,0 m og maksimum utnyttelsesgrad
ekskludert parkering er satt til %-BYA=50.

GangveienIF ortau
På gangveier kan det benyttes grusIasfalt og fortau mot kjørevei kan det benyttes asfalt med
granittkantstein.

Vei- og krssløsning
I gjeldende reguleringsplan for Telenor-tomten er det lagt opp til utkjøring i krss mot rv.80.
Statens vegvesen og Fauske kommune har uttalt seg svært positive til forslag om å fjerne denne
mot utkjøring fra Postveien til rundkjøring Vest evt. videre trafikkavvikling langs Sjøgata.
Bakgrunnen er at planlagt krss ligger tett opp mot rundkjøring og rent trafikksikkerhetsmessig
ønskes det ikke flere krss/avkjørsler langs RV.80. Dagens fartsgrense på rv.80 er 50 kmt før
vestre rundkjøring og fartsgrensen i Sjøgata er 40 kmlt Det legges opp til at VEI 4 skal være
enveiskjørt nordover med nødvendig skilting for å gi god trafikkflyt samt for å sikre trygg
varelevering.

Parkering
I planforslaget er det for Kl samt arealer utenfor planområdet avsatt 43 parkeringsplasser på Pl,
herav 2 parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. For Fl er det avsatt 155
parkeringsplasser, herav er 8 plasser til personer med nedsatt funksjonsevne på henholdsvis P2-
P6. For kjelleretasjen settes det av 17 parkeringsplasser, herav 2 parkeringsplasser på P7 til
personer med nedsatt funksjonsevne. Område P8 eies av kommunen og ligger lengst sørøst i
planområdet nærmest museumet. I dette området er det i dag spredt parkering og kan til tider
fremstå som litt kaotisk. Skilting og/eller asfaltering med oppmerking kan være med å bedre
parkeringssituasjonen i dette området. Det settes av 66 parkeringsplasser, herav 4
parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. Parkeringsplassen er offentlig og ment
for allmenneten i forbindelse med friområder vest for pIanområde og strandpromenade langs
sjø. Det legges opp til at eksisterende bygning på P2 (gnr.103 bnr.662) rives.
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3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn til ved utbygging av eiendommene.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet da det legges opp til et sammenhengende fortauIgangvegsystem i
området. Universell utforming har ligget til grunn for utforming av bygg og tilhørende områder.
Det er noe høydeforskjell mellom Sjøgata og VEI l, men det avsatt tilstrekkelig med
parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i tilknytning til forretninger/kontor.

3.4 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. I områder det tillates boligformål i øverste
etasje skal kommunens krav til lekeareal på 25 m2 løses innenfor samme området. Løsning skal
vises i detaljert situasjonsplan i forbindelse med byggesaken. Trafikksikkerhet har vært et
gjennomgående tema i planprosessen og det legges opp til et omfattende og sammenhengende
fortau/gangvegsystem innenfor planområdet. Like vest for planområdet ligger museum med
større og sammenhengende friområder og er i dag mye brukt til friluftsliv/turgåing. Dette området
samt nærhet til sjøen gir også mulighet for variert lek.

3.5 Trafikkforhold
Trafikken vil øke i området, men det er forventet en forbedring av trafikkforholdene med tanke
på definert skile mellom kjørebane og fortau. Dette i tilegg til mulighet for gjennomkjøring og
tydelig avsatte områder for parkering vil gjøre det mer oversiktlig.

3.6 Avfallshåndtering

Når det gjelder avfallhåndtering løses det på de enkelte områdene. For Fl vurderes dette lagt til
område for varelevering. Endelig løsning på områdene vil bli vurdert i samråd med Iris og
kommunen.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

3.8 Annet
I planprosessen er atkomst til området vurdert og i samråd med Fauske kommune og Statens
vegvesen Uf. brev 11.10.2010) er det valgt å fjerne T-kryss mot RV.80 jf. gjeldende
reguleringsplan. Tidlig i prosessen ble det også sett på mulig tilbygg til Nav-bygget og i denne
forbindelse ble det gjort en henvendelse til Statens vegvesen vedrørende byggegrense mot rv.80.
Statens vegvesen aksepterte da en byggegrense på 15 m Ufo brev 21.1.0.2008).

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Paul Akerli, Oddbjørn Wårheim og Frode Ramskjell samt
Frank ZahL.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Oppstart planarbeid ble annonser i Saltenposten og Avisa Nordland 15.07.2008. Det ble sendt ut
melding om planlegging 14.07.2008 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.
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4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 31.07.2008
Har ingen spesielle merknader, men ber om tekst om arbeid i marken, jf. § 8 i
kulturminneloven tas med i bestemmelsene.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i planbestemmelser.

4.3.2 Statens vegvesen (SVV), 13.08.2008

Endringer i atkomstforhold og byggegrense fra riksvei 80 må avklares med SVV.
Reguleringsplan må dokumentere støyforskriften T -1442 og evt. avbøtende tiltak må
avklares og vises i planen.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser. Se også pkt. 3.8.

4.3.3 Fylkesmannen i Nordland (FM), 12.09.2008
Merknad miljø: Konsekvenser barn og unge skal vurderes og medvirkning denne grppen
viktig. Stiles krav til fysisk utforming av arealer tiltenkt barn og unge med tanke på støy,
trafikkfare, helsefare, størrelse, egnethet, ulike typer lek og ulike aldersgrupper
(samhandling). Tilstrekkelig areal barnehage kommunens ansvar. Omdisponering areal
(fellesareal og friområde) som egner seg til lek skal erstattes. Viser til T.,2/2008 pkt.5
vedr. utforming. Planprosess må beskrives. Viser til T -1442 vedr. støy i forbindelse med
nærhet rv.80. FM foreslår tekst vedr. krav støy i planbestemmelsene. Merknad beredskap:
Risiko- og sårbarhets vurderinger skal synliggjøres i plandokumentene.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser.

4.3.4 Nordland fylkeskommune (Nfk), 23.03.2010
Planfaglig innspil: En stor utbygging vil føre til økt trafikk og Nfk mener at kommunen
bør gjennomføre en trafikkanalyse. Tiltak innenfor sentrumsavgrensning, men mener
likevel at det kunne vært en fordel med gjennomføring aven handelsanalyse. I delplan
sentrum Il er det satt av parklturveg mot sjø og dette bør reguleringsplanen gjenspeile.
Kulturminnefaglig innspil: PIanområdet ligger tett inntil og omkranser "Teletunet", som
er et verneverdig kulturmiljø og dette bør tas hensyn til ved nye tiltak. Nfk anbefaler at det
stiles krav om ilustrasjoner (perspektiv, fotomontasje eller lignende), som belyser
hvilken effekt planlagte tiltak vil få i forhold til omgivelsene. Tiltak ikke i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Ta stiling til behov for befaring når planforslag
foreligger.

Vår kommentar: Dette er tatt hensyn til i plankart og -bestemmelser.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.5 AlL Radioskogen Borettslag, 26.08.2008
Eksisterende tilkomstvei, Skoanveien, er lagt som på stadfestet reguleringsplan.
Reguleringsgrense for planen er trukket for langt mot vest. Borettslaget ønsker at vedtatte
reguleringsplan nord/øst beholdes. Videre ønsker borettslaget å erverve området nord/øst
fra dagens grense til inntegnet gangvei nord/øst, ca 800 m2, fra gnr. 103 bnr.84. Området
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mot Rv. 80 har vært tenkt som boligområde for eldre/spesielle grupper når veien (Rv. 80)
blir lagt utenom Fauske sentrum.

Vår kommentar: Planområdet lengst mot nordvest er opprettholdt som i gjeldende plan.
Kommunen vil ikke erverve dette området, men oppfordrer borettslaget til å sende en
henvendelse til grnneier vedrørende kjøp av areaL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 08.07.2008 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen samt
avklaringsmøte med kommunen 04.10.2010.

5.0 Vedlegg

L. Plankart i A2, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, Ml: 1000
3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

6. Geoteknisk rapport

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Sjøgata Vest

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Si2n.
Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B.

Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008 R.H.B.

l.gangs behandling i planutvalget l6.04.2012 l-E.l.
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyet

Planident: 1841-2010003

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 21.01.2011
av AlS Salten Kartdata på vegne av Stadssalg Eiendom AS og
Fauske kommune

Revidert: SKD i hht. vedtak, 23.04.2012
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Forretning, Kontor, Bygdemuseum, Avløpsanlegg,
Fjernvarmeanlegg, F orretning/Kontor/Bolig, NæringIKontor .

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles avkjørsel, Fortu/Gangveg,
Anen veggr (tekniske anlegg og grøntareal), Parkeringsplasser.

3. Grøntstrktu: Friområde.

4. Hensynssoner: Angitt hensynssone bevaring kulturmiljø.

§2

Plan erstatter "Reguleringsplan for Telenor-tomten" vedtatt av kommunestyret den
09.12.2003. Planen erstatter del av "Reguleringsplan for Sjøgata" vedtatt av kommunestyet
den 25.06.1985.

§ 3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
haronerer med bebyggeIsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å ungå større
skj~ringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

3.1 Forretning, FL.

a) På område Fl kan det oppføres et fortetningsbygg i en etasje samt kjeller med flatt tak
der maksimum byggehøyde er L 0,5 m over gjeIiomsnittlig planert terreng. Det
samlede bebygde areal (BY A) skal ikke overstige 2850 m2.

b) Tiltakets nærhet til museet som tur- og kulturområde skal vektlegges ved utforming av
bygg, veier, forstøtningsmurer og planering av tomten.

c) Oinådet for vareleveranser skaI til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere
/ containere for oppsamling av avfall skal plasseres i bygget ener avskjermes ved
levegg, beplantning eller tilsvarende.

3.2 Kontor, Kl.

a) På område Kl kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses
eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg, og det samlede bebygde
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areal (BY A) skal ikke overstige 50 % inkludert parkering. Maksimum byggehøyde
skal ikke overstige mønehøyde på eksisterende bygg.

3.3 Bygdemuseum, ML.

a) På området,forutsettes eksisterende bunkers opprettholdt som bevarngsverdig
anlegg/ygning i samråd med ansvarlige myndigheter.

3.4 Avløpsanlegg, Ol.

a) Eksisterende pumpestasjon for avløp kan opprettholdes og vedlikeholdes som

tidligere.

3.5 Fjernvarmeanlegg, FVi.

a) På område FVl kan det oppføres inntil 4 bygg i en etasje med maksimum mønehøyde
på 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Takvinkel skal ikke være større enn 45
grader. Det samlede bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 50 %, parkering er
ikke inkludert. Bebyggelsen skal tilpasses naustbebyggelse på område for museum
med hensyn til form og marerialvalg.

3.6 ForretninglKontor/Bolig, F/Kll-FIKlB3.

b) På område FIKB2 kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

c) På område FIKBl-FIKB3 kan det oppføres et bygg i inntil 3 etasjer med maksimum
byggehøyde på 12,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde
areal (%-BY A) skal ikke overstige 50 % inkludert parkering.

d) Det tilates kontorlforretning i 1-2 etasje og bolig i ~verste etasje. Ved bygg i to etasjer

tilates bolig i andre etasje.

e) Området for vareleveranser skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere
I containere for oppsamling av avfall skal plasseres i bygget eller avskjermes ved
levegg, beplantning eller tilsvarende.

t) Inenfor området skal det tilrettelegges for lekeareal på 25 m2 pr boenhet. Plassering
tak/terrasse tilates.

g) Eksisterende bygg på F/K/B3 kan ved behov rives.

h) Det er felles atkomst til område FIKl3 for gn. 103 bnr.! 1, 1338 og 1431.

3.7 NæringIKontor, N/K1.

a) På område N/KI kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg, og det
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samlede bebygde areal (BY A) skal ikke overstige 50 % inkludert parkering.
Maksimum byggehøyde skal ikke overstige mønehøyde på eksisterende bygg.

§4
SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Veg.

a) RV.80 og Postveien kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

4.2 Kjøreveg, VEI.l- VEI 4.

a) Sjøgata forlenges vestover med VEI 4 og eksisterende atkomst VEIl fra Postveien
forlenges vestover til et sammenhengende veisystem jf. plankart. Vei skal
dimensjoneres i henhold til håndbok 017. VEI 4 skiltes som enveiskjørt fra Sjøgata
:fem til P2 for å sikre trafikksikkerhet i forbindelse med varelevering.

b) VEI 2 og VEI 3 er felles atkomst for tilstøtende eiendommer.

4.3 Felles avkjørsel, FA1-FAS.

a) FAl og FA2 er felles avkjørsel/atkomst for Kl og Ml samt eiendom gn. 103 bnr.82,

1301, 1411 og 1447.

b) F A3 er felles avkjørsel/atkomst for parkeringsplass P6.

c) FA4 er felles avkjørsel/atkomst for BHl og museum vest for planområdet.

d) F A5 er avkjørsel/atkomst for FVl.
"-

4.4 Fortau/gangveg, Gl-G2S.

a) Gl-G25 er felles for alle brukerne av området.

b) Gl-G23 er både eksisterende og nye fortau langs veg samt gangveg mellom disse.
Fortau langs vei skal opparbeides med asfalt og kantstein. Gangveg mellom områder
kan opparbeides med grs eller asfalt.

c) G24-G25 er eksisterende strandpromenade langs sjø.

4.5 Annen veggrunn - grøntareal, AG1-AG2.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrnn som grøfter, skjæringer I
fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg. Området
kan opparbeides som grøntområde.
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4.6 Annen veggrunn - tekniske anlegg, ATI-AT2.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrnn som grøfter, skjæringer I
fyllinger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg. Området
kan asfalteres ved behov.

4.7 Parkering, pi-ps.

a) Inenfor område.Pl avsettes 41 parkeringsplasser samt 2 parkeringsplasser til personer
med nedsatt funksjonsevne.

b) Eksisterende bygninger innenfor P2 tilates revet.

c) Inenfor område P2-P7 avsettes det minimum 172 parkeringsplass og herav skal 5 %

være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne.

d) Område P8 er offentlg parkeringsplass for bruere av frområder vest for planomåde
samt strandpromenade langs sjøen. Det avsettes 62 parkeringsplasser samt 4
parketingsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne.

§ 5

GRØNNSTRUKTUR

5.1 Friområde, FRl.FRlL

a) Områdene FRl-FR4 skal gis en tiltalende parkmessig behandling og kan tilrettelegges
etter behov med belegningsstein I heller / skifer ogleller opparbeides gressplen.
Områdene FR5-FRI1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som grøntområder. Det skal
ikke føres opp bygninger og det er ikke tilatt med motorisert ferdseL.

b) Det kan anlegges kommunaltekniske anlegg heruder ledninger i grnnen og lignende.

§6
HENSYNSSONER

6.1 Angitt hensynssone, bevaring kulturmiljø

a) Se § 3.4 vedr. bygdemuseum, ML.

§7
DIVERSE BESTEMMELSER

7.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før det gis midlertidig brustilateIse eller ferdigattest for ny bebyggelse på Fl skal

VEIl og VEI 4 knyttes sammen med Sjøgata og parkeringsplasser PL-P6 samt G7-G8
og G12-G13 være opparbeidet i henhold til plankartet.
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b) Før det kan gis byggetilatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal det

gjennomføres en geoteknisk undersøkelse.

i

I

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

d) Avvik fra bestemmelsene vil kunne føre til krav om detaljregulering.

7.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot gren og skal tilretteIegges for
egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i
inneluften. Nødvendige sikngstiltak mot radongass skaI være dokumentert ved
byggesøknad.

7.3 Tilgjengelighet

a) FortuIgangveger, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad
utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrft. Alle
tiltak i pianområdet skal etterstrebe univerSell utforming og det gjelder like fullt på
områder iiiom hus, som på områder utendørs.

7.4 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og ~forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

7.5 Trafikkstøy

a) Miljøverndepartementets retningslinjer T -1442 om vegtrafikkstøy gjelder for boliger
med varig opphold. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent
iniendørs støyivå ikke overskrider grenseverdiene i T -1442. Eventuelle tiltak mot
vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger tas i bruk.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brues som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kue ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold til 'om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bru av innsigelse i plans aker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets~ og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

· Rundskriv GS-l/Ol - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

· Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbinde/se med følgende arealplan:

Områderegulering SJøgata Vest, Fauske
- - - - - -- - - ~ - - - ~ - - - - ~ ~ ~~ ~ - - - - - ~ - --- - ~ - - - - - -
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Jord -/leiré-/løsmasseskred Nei

K vìkkleìre, ustadì e grnnforhold Ja

Stéinras, steinspran Néì

Is-/snøskred Neì

K'ente hìstoriske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Neì

Flonisonekart, hìstoriske flomnìvå Neì

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Mye nedbør Neì

Store siimen , der Nei

Radon Nei Tas hensyn tì1 ved byggìng.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
frìtìdsbebyggélse, næring/ìndustri,

ìnfrastruktr etc.) ì nærheten av:
drikkevannskìlder, nedbørsfelt,grnnvan Neì
landbrusareal
oppdrettsànlégg m.m.

7 vudere nødv. tiltak, båndleg ìn etc.
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Brann eksplos . on ved industrianlegg Nei

Kjemikalieutslipp o.a. foruensning Nei

Olje-I gassanlegg Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,
radioaktiv la in

Nei

H sentledninger Nei

Anlegg for deponering og destrksjon av

farli avfall

Nei

Strãlin sfare fra div. installas'oner Nei

CJamle fyllplasser Nei

Foruenset grnn og sjøsedimenter, endret
bruk av ainle industritomter

Nei

Miltære o sivile skyefelt Nei

Dumpeomrãder i sjø Nei
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Vì1 utilsiktede/ukontrollerte hendelser som Nei
kan inntreffe på nærliggende transportrer
utgjøre en risiko for området?

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Veger med mye transport av farlig gods Nei

Ul kkesbelastede ve er Nei

Støysoner ved infrastruktur Nei

Sykehusihelseinstitusjoii Nei

Nei

Skolelbarnehage Nei

Fl lass Nei

Vikti veil" embane Nei

J embanestasjon/ussterminal Nei

Havn Nei

Vannverk/aftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bruemnin Nei
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

12/8013 I

Arkiv sakID.: 12/1185 r Saksbehandler: Even Ediassen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 141/12 FORMANNSKA Dato: 24.09.2012
153/12 KOMMUNESTYRE 04.10.2012

STRATEGIDOKUMENT MINERALUTVINNING SULITJELMA

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse næringsutviklingsprosjekt 14 september 2012
Rapport fra forstudie 5 september 2012

Sammendrag:

Formannskapet har vedtatt å utvikle et strategidokument som skal fremlegges kommunestyret til
behandling høsten 2012. Formannskapet har i sak 116/12 bevilget kr 100000,- til arbeidet som
er utført av Bedriftskornpetanse AS.

Saksopplysninger:

I samarbeide mellom Fauna KF, Bedriftskompetanse og rådmanen er det utarbeidet en forstudie
knytet til muligheter og utfordringer når det gjelder mineralske ressurser i Fauske. Arbeidet har
vært svært interessant for alle som har deltatt og har gitt kommunen et godt innsyn i et fremtidig
spennende næringsområde. Rådmanen har tatt som utgangspunt i arbeidet at prosjektet skulle
ha et helhetlig perspektiv, dvs at fokus ikke bare ble Sulitjelma og kobber. Når nå forstudien
foreligger beskriver den muligheten for kommunen som helhet hvilket er viktig.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen er av den oppfatning at Fauske kommune bør fortsette det systematiske og
langsiktige ,arbeidet for dette viktige næringsområdet. For kommunen blir det viktig å støtte både
utvikling av nye muligheter, men også understøte nåværende virksornet innenfor mineraL.
Fauske kommune bør søke et nærmere samarbeide med ikke minst Nordland Fylkeskommune,
men også de ulike fagmiljø innenfor mineraL. Fauske kommune har fått en svært god
tilbakemelding på det arbeidet som er gjort i forstudien, og ikke minst at vi som kommune har
grepet tak i området.

FORSLAG TIL INNSTILLING:



I--~-.--'---'
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Det etableres et hovedprosjekt over 3 år Gfr vedlagte prosjektplan) hvor hovedhensikten
er å utvikle mineralvirksomheten i Fauske kommune, heruder spesielt løse utfordringene
knytet til ny virksomhet ì Sulitjelma.

Det legges frem egen sak til formanskapet et budsjettforslag tì1 et slikt prosjekt,
heruder hvordan prosjektet finansieres.

Kommunestyret delegerer til formanskapet å iverksette prosjekt så snart formanskapet
har behandlet og godkjent budsjettet.

FOR-141112 VEDTAK- 24.09.2012

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det etableres et hovedprosjekt over 3 år Gfr vedlagte prosjektplan) hvor hovedhensikten
er å utvikle mineralvirksomheten i Fauske kommune, heruder spesielt løse utfordringene
knytet til ny virksomhet i Sulitjelma.

Det legges frem egen sak til formanskapet et budsjettforslag til et slikt prosjekt,
heruder hvordan prosjektet finansieres.

Kommunestyret delegerer til formanskapet å iverksette prosjekt så snar formanskapet
har behandlet og godkjent budsjettet.

Even Ediassen
. Rådman

Utskrift sendes:
Rådmannen til videre
forføying
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MINERALSKE RESSURSER I FAUSKE
Prosjektbeskrivelse næringsutviklingsprosjekt 14. september 2012

1. Utgangspunkt

· Fauske har betydelige mineralske ressurser og lange tradisjoner for næringsvirksomhet basert på
slike

· Muligheter og utfordringer knyttet til mineralske ressurser (spesielt Sulitjelma) er en del av
dagens politiske debatt i kommunen

· Det pågår utviklingstiltak knyttet til mineralske ressurser i Fauske i regi av næringsaktører
· Fauske kommune er en viktig aktør i dette bildet med hensyn til tilrettelegging og reguleringer
· Fauske kommune ønsker å ta en aktiv rolle for utvikling av bergverkssektoren

Den globale etterspørselen etter malm, metaller og mineraler øker raskt, og prisutviklingen er
gunstig. Samtidig er situasjonen at Europa som bruker 20 % av verdens mineralressurser, selv kun
produserer 3 %. Dette har ført til at EU arbeider aktivt for å få økt utvinning i Europa, og i denne
forbindelse kommer med en egen mineralmelding i 2012. Også i Norge ønsker myndighetene å legge
til rette for økt utvinning av mineralske ressurser, og også her arbeides det med en mineralmelding.
Mineralsektoren fremheves nå som et sentralt område i nordområdesatsingen.

Nordland er et av de viktigste mineralfylkene i Norge, og Fauske har noen av de viktigste mineralske
ressursene i fylket. Fauske kommune ønsker derfor i samarbeid med Nordland fylkeskommune og
andre ressursmiljøer å styrke tilretteleggingen for næringsutvikling med utgangspunkt i mineralske
ressurser i Fauske. Samtidig skal dette arbeidet skje innenfor et helhetsperspektiv som også ivaretar
andre interesser knyttet til samfunnsutvikling, miljømessige hensyn og annen næringsvirksomhet.

MINERALSKE RESSURSER I FAUSKE
MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Rapport fra forstudie 5. september 2012

';C FAUSKE KOMMUNE Fvlkeh.i¡elw"'.W\"I1/' der '!lIt trivt)
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Som grunnlag for disse arbeidene har Fauske kommune gjennomført en forstudie som har hatt
følgende mål:

· Få en enkel presentasjon av viktig grunnlagsinformasjon

· Utvikle et nettverk som kan brukes i videre arbeider
· Utarbeide en prosjektplan for videre arbeider

Forstudien trekker blant annet fram følgende muligheter for Fauske:

· Ny kobberproduksjon i Sulitjelma - som har en av de største forekomstene i Skandinavia
· Draget over Fauskeeidet - dolomitt, marmor

· Legge til rette for bedre kartlegging av forekomstene og bruk av ny teknologi i denne forbindelse
· Konkretisere mineralnæringens behov knyttet til fremtidig arealplanlegging
· Bidra til koblinger for å øke ringvirkningene (underleverandører, skoleverk etc.)
· Posisjonere og utvikle Fauske som ressurs i et Nordlandsperspektiv, utvikle samarbeid med

Nordland fylkeskommune
· Styrke kunnskapene om mineralnæringen og muligheter og utfordringer knyttet til denne hos

nøkkelpersoner i kommunen - både hos politikere og administrasjon

Forstudien trekker også fram noen utfordringer:

· Få et planverk som tilrettelegger for næringsutvikling innenfor en helhetlig bærekraftig ramme
og ivaretaking av ulike interesser

· Få fram et opplegg for god og effektiv saksbehandling av søknader

· Få avklaringer mht gammel forurensningsproblematikk som skal løses av staten, slik at dette ikke
hindrer eventuell ny drift i Sulitjelma

· Bli en enda bedre døråpner og diskusjonspartner for bedrifter
· Utvikling av infrastruktur, investere i infrastruktur som er en del av langsiktige prosesser

Ressurser i Fauske
r KOBBEFtOG "SINK
i
i.' Sulitjelma

li. Drift 1887-1991 (kobber, sink, svovel)
'. På det meste 1.750 ansatte (1913)

ï.;.. Viktig grunn til at Fauske ble egen kommune
ï Har forurensingsproblemer etter tidligere
r' gruved rift

I".. 2 aktører arbeider med kartlegging av
~ forekomster og tilrettelegging for eventuell ny drift 1

r Eventuell ny drift er ikke relevant før på 2020-1 It tallet:
. Vil kreve investeringer på flere 100 milL. NOK ii

""~, ..""'' .:.J; .";=,=~~~''':'..=..r..=.':~''==='_", ..:." ,",.":..:'_.. ,=---.,-___,_ _ L

- ,- - ~'d¡ rDOLOMITTd

11'. Finnes i store deler av kommunen, følger samme¡. drag som marmorforekomstene ¡
1l. I dag er det kun drift i nabokommunen Sørfold i ¡
¡. regi av Hammerfall Dolomitt som inntil 2003 også L

; drev på marmor og dolomitt i Løvgavlen i Fauske L

(er i dag reservebrudd) i
Store og gode forekomster også i Fauske, lokal ¡

transport og beliggenhet ved boligfelt er'

flaskehalser

l:

If"
'MARMOR
I. Fauske har den mest kjente marmorforekomsten
~ i Norge

~'.. Finnes i store deler av kommunen
. . Drift siden 1895
.1. På 1930-tallet 150 ansatte

. Nøkkelbedriften Ankerske ble i 1999 delt i to -
fabrikk og steinbrudd, begge med nye eiere

. i dag er det bare KolorittAS på Leivset som tar ut

marmor

SAND, GRUS OG PUKK
. Flere forekomster

. Er ingen ((eksportartikkeb) for Fauske i dag

. Viktig ressurs for infrastrukturen i Fauske

t..-'

f~ FAUSKE KOMMUNE F.lk-!iIJek'/?/?IMl.e'" d.r die triveJ
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Rapporten fra forstudien inneholder også annen bakgrunnsinformasjon som denne prosjektplanen
bygger på. For ytterligere bakgrunnsinformasjon vises derfor til vedlagte rapport.

2. Mål

Med utgangspunkt i forstudien ønsker Fauske kommune å gjennomføre et 3-årig utviklingsprosjekt
som skal ha følgende overordnede mål:

· Få økt verdiskaping innen næringslivet i Fauske med utgangspunkt i mineralske ressurser i og

utenfor Fauske kommune
· Utvikle et nært samarbeid med Nordland fylkeskommune om videre næringsutvikling basert på

mineralske ressurser i Fauske
· Få en best mulig kartlegging av mineralske ressurser i Fauske
· Styrke Fauske kommune som tilrettelegger for næringsutvikling basert på mineralske ressurser

Følgende delmål vil være sentrale:

· Innhenting av erfaringer og innspill fra andre mineralkommuner og ressursmiljøer
· Få avklaringer knyttet til forurensingsproblematikk i sulitjelma
· Styrke Fauske kommune som medspiler for næringsaktører som arbeider med mineralske

ressurser - både som diskusjonspartner, døråpner, i forbindelse med saksbehandling og i form av
kommunalt planverk

· Styrke samspillet mellom aktører i Fauske og ressursmiljøer regionalt og nasjonalt
· Utarbeiding av et strategidokument med utgangspunkt i Fauske kommunes oppgaver og roller

3. Rammer og begrensninger

Prosjektet skal initiere og gjennomføre tiltak og prosesser for å nå målene som er beskrevet ovenfor.
Det legges opp til en omfattende dialog både med aktører i Fauske og med eksterne ressursmiljØer.

4. Organisering

Formell prosjekteier vil være Fauske kommune med rådmannen som prosjektansvarlig.
Formannskapet vil være styringsgruppe, mens prosjektledelse avklares i dialog med Fauna KF.
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5. Prosjektaktiviteter

1 Tilrettelegge for .
gjennomføring av .
prosjekt .
Bearbeiding av .
rapport fra .
forstudien

.

.

.
Innhenting av .
innspill og
erfaringer fra andre

.

.

2

3

4 Forurensing
Sulitjelma

5 Bedre ressurs-
kartlegging
Tilrettelegging for
næringsaktører
mineralske
ressurser

6

7 Tilrettelegging for
underleverandører
og andre
kompetanse-
miljøer
Arealplanlegging8

9 Utviklingstiltak i
Fauske kommunes
organisasjon
Strategidokument
for Fauske
kommune

10

Utarbeiding av prosjektplan
Avklaring av finansièring

Etablering av prosjektorganisasjon
Utarbeiding av interessentanalyse

Konkretisering av samarbeidsmuligheter med Nordland

fylkeskommune
Konkretisering av forurensingsmessige forhold og utfordringer

Konkretisering av muligheter for Fauske
Konkretisering av viktige utfordringer for Fauske kommune
Gjennomføring av studiebesøk til NGU, Direktoratet for
mineralforvaltning og andre mineralkommuner med spesiell
relevans for Fauske for å få innspill og erfaringer

Deltakelse på Geo-Nor konferansen i Mo i Rana 31.01.-01.02. 2013
Gjennomføring av arbeidsseminar i Fauske med utgangspunkt i
bearbeiding av forstudien samt innspill fra eksterne ressurspersoner

· Få avklaringer mht gammel forurensningsproblematikk som skal

løses av staten, slik at dette ikke hindrer eventuell ny drift i
Sulitjelma

· Få iverksatt best mulig ressurskartlegging av mineralske ressurser i
Fauske

· Utvikle dialogen med næringsaktører knyttet til
o Kobber/sink

o Dolomitt

o Marmor
· Konkretisering og gjennomføring av tiltak i samarbeid med disse

· Kartlegging av eksisterende og potensielle underleverandører i
Fauske ti mineralsk industri på Nordkalotten

· Vurdering av muligheter for andre kompetansemiljøer (bL.a.

skolesektoren)
· Oppfølgingstiltak i samarbeid med disse

· Konkretisering av mineralnæringens behov knyttet til fremtidige
arealer

· Utarbeiding av ny arealplan for Fauske

· Involvering av politisk ledelse og administrativt nøkkelpersonell i
arbeidsprosessen

· Få fram et opplegg for god og effektiv saksbehandling av søknader

· Dokument som tar utgangspunkt i muligheter og utfordringer fra et
kommu~alt ståsted, og konkluderer med strategiske valg i et
langsiktig tidsperspektiv - bL.a.:

o Mål sett fra Fauske kommune

o Oppgaver hvor kommunen er pådriver - inklusive utvikling
av infrastrUktur

o Oppgaver hvor kommunen er medspiller
o Samarbeid med næringsaktører, myndigheter,

virkemiddelapparat og andre miljøer
· Strategien legges fram for vedtak i kommunestyret

4



11 Forankring og . Gjennomføring av møteplasser
involvering . Andre informasjonstiltak

12 Prosjektledelse . Løpende styring og videreutvikling av prosjektet
. Utarbeiding av reviderte prosjektplaner for 2014 og 2015
. Rapportering

6. Kritiske suksessfaktorer og kvalitetssikring

Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med prosjektet vil være:

· Prosjektet må disponere tilstrekkelige økonomiske ressursèr

· Prosjektet må ha en prosessrettet arbeidsform med bred involvering av aktører i og utenfor
Fauske

Kvalitetssikring ivaretas gjennom møtene i styringsgruppen.

7. Økonomi

P rosje kt~ /prosesslede Ise

Arbeider ved Fauske
kommune og andre aktører
Studiebesøk
Reiser/møter - prosjektledelse
Arbeidsseminarer og andte
møteplasser
Innkjøp av faglig bistand
An netlufo tutsett

Sum

Arbeider ved Fauske
kommune og andre aktører
Innbetalinger ved Fauske
kommune
Tilskudd Nordland

fylkeskommune
Sum

5
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8. Oppsummering

Fauske kommune har noen av de viktigste mineralforekomstene i Nordland. Det prosjekt som her er
beskrevet, vil gjøre det mulig for Fauske kommune å forvalte og bidra til å utvikle disse ressursene på
en måte som ivaretar interessene til befolkning og næringsliv både i Fauske og ellers i Nordland.

Vedlegg: Rapport fra forstudie 5. september 2012.
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MINERALSKE RESSURSER I FAUSKE
MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Rapport fra forstudie 5. september 2012
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1. Prosjektets bakgrunn

· Fauske har betydelige mineralske ressurser og lange tradisjoner for
næringsvirksomhet basert på slike

· Muligheter og utfordringer knyttet til mineralske ressurser (spesielt
Sulitjelma) er en del av dagens politiske debatt i kommunen

· Pågående utviklingstiltak i regi av næringsaktører
· Fauske kommune er en viktig aktør i dette bildet mht tilrettelegging og

reg u leri nger

· Fauske kommune ønsker å ta en aktiv rolle for utvikling av
bergverkssektoren

\~ FAUSKE KOMMUNE Frrlk.eheIJeJuInInIAMIt lir I'lletriveJ



Gjennomføring

Arbeidsgruppe forstudie:
Rådmann Even Ediassen, Fauske kommune
Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna
Seniorrådgiver Viggo Hagan, Bedriftskompetanse

fCl FAUSKE KOMMUNE, i Frrliu/.lsárrlnW\MYi rir qlletrives



2. Mål

Forstudien skal resultere i følgende:

· Enkel presentasjon av viktig grunnlagsinformasjon

· Et nettverk som kan brukes i videre arbeider
· En prosjektplan for neste fase - strategifasen

~ FAUSKE KOMMUNE FoILeh-l!eluJlYrYV1ri/' ilr qlle "trive!



3. Om mineralske ressurser (kilde NGU)

· Et moderne samfunn kan ikke klare seg uten mineraler og andre
geologiske ressurser. I snitt bruker hver nordmann 10 til 15 tonn
mineraler årlig.

· Mineralske ressurser omfatter blant annet jern til stålindustrien, kalkstein
til bruk i papir, pukk til veier, sand til betong, naturstein til fasader og
gulv, eller kull som energi og i metallurgisk industri.

· Den norske bergindustrien omsetter mineralske råstoffer for over elleve
millarder kroner. Over 60 prosent av produksjonen ender utenlands.

· Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. De viktigste
fylkene etter omsetning er Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland,
Vestfold og Finnmark.

· NGU har anslått at det finnes mineralske ressurser i Nord-Norge til en
førstehåndsverdi på nærmere 1.500 mrd. NOK.

I~ FAUSKE KOMMUNE FrrlLelilsû-rrW\W\V111-£i. der alle rrives



Om mineralske ressurser (kilde NGU)

Naturstein er en fellesbetegnelse på bergarter som kan deles opp til plater, blokker og
emner av forskjellig slag. De kan benyttes til blant annet kledning av gulv, vegg og tak,
murstein og gravmonumenter. Naturstein er mye - fra den mest eksklusive marmor til
skifer og "gråstein" i tørrmurer. Naturstein er det eldste byggematerialet vi kjenner tiL.

Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som

har industriell anvendelse på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper.
Industrimineraler har en enorm spredning i bruksområder i dagens samfunn, og Norge
produserer en rekke av dem. i 2006 ble det produsert 11,17 millioner tonn
industrimineraler i Norge, til en verdi av 2,888 milliarder kroner. I 2007 økte
produksjonen til 12,32 millioner tonn.

Metallske mineraler inneholder metaller. Metaller defineres kjemisk som
elementer/grunnstoff som lett avgir elektroner (danner positive ioner), og danner
metallbindinger. En enklere definisjon er at metaller er skinnende, duktile (myke og
bøyelige), smibare og gode elektriske ledere. Når en snakker om forekomster
av metalliske mineraler bruker en ofte ordet malm. Men for at en forekomst skal kunne
defineres som en malm må det være en naturlig forekommende, økonomisk brytbar
konsentrasjon av et mineral som kan brukes til metallfremstilling.

Sand, grus og pukk er mineralske byggeråstoffer som etter bearbeiding nyttes til
konstruksjonsformål som veger, jernbanetraseer, boliger og annen virksomhet i
tilknytning til bygge- og anleggsvirksomheten.

For mer informasjon se http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/

\O! FAUSKE KOMMUNE Frrlu/iliek-frfr¡,n-ri der qlle rrives" !



4. Bransjen i dag
Domineres av få og store internasjonale aktører (fra bL.a. Kina, India, Australia,
Canada)
Godt marked - gode priser i dag, gode utsikter fremover

· Kina er en meget aktiv strategisk aktør
Europa forbruker 20 % av verdens mineralressurser, men produserer selv bare 3 %

· EU arbeider aktivt for økt utvinning i Europa, kommer med egen mineralmelding i
2012

· Begrenset antall fagmiljøer
· Svært kapitalkrevende

· Lang tid fra investeringer må gjøres til inntektene kommer
Spesielle krav til investorer mht ressurser og langsiktighet - og til myndighetene,
spesielt på metallsiden (kobber, bly, sink etc.)

Motstridende interesser mht arealbruk

· Spesielle utfordringer mht forurensinger
Nasjonale og lokale myndigheter har viktige tilretteleggingsfunksjoner

~i FAUSKE KOMMUNE
FfJlk-elilsû.-i¡lrlrV\ri/' tl,. tylle "trives



Norge
Du er her: regjeringen.no I Utønriksdepartementet I informasions~kampani~ I
Nordomr~deportalen I Næringsutvikling og verdisk. .. I Mineralutvinning

Mineralutvinning

Den globale etterspørselen etter malm, metaller og mineraler Ilker raskt.
Regjeringen vil derfor kartlegge de norske iiinerairessursene i nord, som kan gi
grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping gjennom ny gruvedrift.

Regjeringen vil presentere en egen strategi for mineralnæringen i 2012. Strategien vil se p£
rammebetingelsene for mineralnæringen og mineral politikken med et nasjonalt perspektiv.
Videre vil regjeringen utvikle kontakten med Finland og Sverige for £ se regionen i et samlet
perspektiv, blant annet n£r det gjelder infrastruktur og kompetanseutvikling. Det er ogs£ et
potensial for samarbeid med Russland innen mineralutvikling. Utvinning av malm. og
míneralressursene i nord er ogsg tema under de norske formannskapsperiodene i
Barentsr£det og Nordisk Ministerr£d. i tillegg vil temaet reflekteres i Den nordlige dimensjons
partnerskap for logistikk og transport.

~! FAUSKE KOMMUNE

Rekordomsetning ¡bergindustrien

18. juni 2012

Bergindustrien hadde rekordstor omsetning i Norge i fjor. 833 norske
bedrifter fikk til sammen 12,4 miliarder inn i kassaapparatene. Det er mer
enn halvannen miliard mer enn äl"et før. 60 prosent av produksjonen ble
eksportel" ut av landet.

Den norske bergindustrien vokserf
viser ferske tall fra NGU og
Direktoratet for
mineralforvaltning. De harde fakta
forteller at det i 2011 var 6.039
årsverk knytet til de 833
bedriftene i bergindustrien. Til
sammen ble det tatt ut mineraler
på mer enn 1.100 steder rundt om
i landet.

Jern og pukk øker mest
Jern og pukk er de to produktene
som øker mest siste år. Jern har
hatt stor økning i etterspørselen
både fra Europa og Kinar mens det
i pukkindustrien er økt
etterspørsel både nasjonalt og fra
Eurpoa for øvrig.
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13 tonn per person
Bergindustrien omfatter alle bedrifter som lever av å ta ut og bearbeide
mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser. Disse mineralske
råstoffene er en nødvendighet som inngår i hverdagen din og min, Fordelt
på antall personer i landet, viser statistikken at alle nordmenn "brukte" 13
tonn mineralske råstoffer i gjennomsnitt forrige år.

Distriktsnæring
Arbeidsplassene i bergindustrien er i stor grad
langs kysten. Det gjør derfor næringa til en
viktig distriktsnæring,

- Hver sysselsatt i bergverksnæringa gir
indirekte fire sysselsatte i infrastrukturen, altså
et samlet tall p~ om lag 30.000 sysselsatte. Tar
vi med foredlìngsinsdustrien er det totale antall
sysselsatte mellom 150.000 og 200.000, sier
forsker Peer-Richard Neeb (bildet) ved NGU.

FIJlk.elilsek.M/'vtriri der t'ite tnves



U I i ke faser - utdrag fra veileder til mineralloven

~ - Jrr. '. -.-:------- . - --- - -- --- ----:3Im_ L~__________ __ _ - -~---- --- - - ----
Lete-
rett

. Retten til å lete etter mineralske forekomster.

. Hovedregelen er at enhver kan lete fritt etter statens mineraler og grunneiers mineraler.

. Enkelte områder er likevel unntatt.

. Rett til å undersøke etter mineralske forekomster.

. For å undersøke etter statens mineraler kreves tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning,
mens tiltakshaver må inngå avtale med grunneier dersom vedkommende ønsker
undersøkelsesrett til grunneiers mineraler.

. Dersom det ikke blir inngått en frivillig avtale mellom partene, må tiltakshaveren søke direktoratet
om samtykke til ekspropriasjon.

. En undersøkelsesrett til statens mineraler varer i 7 år. Direktoratet for mineralforvaltning kan etter
søknad forlenge undersøkelsesretten med inntil 3 år. For å få forlengelse må søkeren
sannsynliggjøre at undersøkelsene ikke kan bli fullført innen de første 7 årene på grunn av
ekstraordinære forhold som ikke skyldes søkeren.

. En utvinningsrett er en rett til å utnytte de mineralske forekomstene.

. For utvinningsrett til statens mineraler kreves tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltningen,

mens tiltakshaver må inngå avtale med grunneier dersom vedkommende ønsker en utvinningsrett
til grunneiers mineraler.

. En utvinningsrett opphører når driftskonsesjon ikke er gitt innen ti år etter at utvinningsrett ble
tildelt. For uttak som ikke krever driftskonsesjon opphører utvinningsretten dersom det ikke er satt
i gang drift innen ti år etter at utvinningsretten ble tildelt.

. Det kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning ved samlet uttak på mer enn
10.000 m3 masse og ved ethvert uttak av naturstein. Konsesjon skal være gitt før drift kan
igangsettes. For prøveuttak av grunneiers og statens mineraler gjelder egne krav om tillatelse.

FfJlk.e~lseluT/"J1/"ri ler l!lle t"rives
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5. Nasjonale og regionale ressursmiljøer

.11.........
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r'Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet)
forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og
Bergverksordningen for Svalbard.

Oppgaver knyttet til mineralloven:
Tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler. Behandle
søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler. Behandle
søknader om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke
forekomster av grunneiers og statens mineraler.
Behandle søknader om driftskonsesjon og godkjenne driftsplaner.
Føre tilsyn med at undersøkelser og uttak av mineralske ressurser gjennomføres
forsvarlig og i tråd med godkjente planer, samt påse at sikrings- og
oppryddingsplikten blir oppfylt.

Oppgaver knyttet til Bergverksordningen:
Tildeling av søkeseddel, registrering av anmeldelse av funnpunkt, tildeling av utmål
og kontroll med disse. Tilsyn med og kontroll av drift og gruveåpninger.

Direktoratet er hørings-, saksbehandlings- og tilsynsorgan for saker vedrørende
mineralske ressurser. Direktoratet har soin sentral faginstans innsigelsesrett til
forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan som berører uttak av
mineralske ressurser. Planprogram for slike saker skal forelegges Direktoratet før
endelig fastsetting i kommunen. Direktoratet utfører planlegging og tiltak når det I
gjelder sikring og forurensing eller andre miljøspørsmåi innenfor områder der staten ,
har eier- eller forvaltningsansvar i bergVerksse~tore~___~

\~ FAUSKE KOMMUNE

i~,g,~lli
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, I
mineralressurser, løsniasser og grunnvann.

NGU er en etat under Nærings- og handelsdepartementet(NHD).
i vedtektene for NGU heter det blant annet:
NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og
bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. NGUs kompetanse
kan ogsil utnyttes i bistandsprosjekter. Som forskningsbasert forvaltningsorgan
er NGU ogsil de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmilL.
NGU har som hovedoppgaver il samle, bearbeide og formidle kunnskap om de
fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser
og grunnvann. I sitt arbeid skal NGU legge hovedvekt pil brukernes behov for:

Oppbygging, drift og vedlikehold av nasjonale databaser
og kartverk om geologiske egenskaper og prosesser.

. Geologisk kartlegging av Norges land- og sjøomrilder.

. Anvendt forskning og metodeutvikling.

. Rildgivning og informasjon.

NGU hadde i 2011 en omsetning pil 254 milioner kroner, hvorav 170 millioner
kroner var bevilgninger over statsbudsjettet via NHD. Resten finansieres eksternt

gjennom samfinansieringsprosjekterog oppdrag. Siden NGU er en offentlig etat,
følgervi statens etiske retningslinjeri vilrt arbeid.
NGU har ca 220 ansatte, ca. 70 prosent er vitenskapelig ansatte.

Ffik.eliisû-irM/'M/1 Jer "fite tnves



Ressursmiljøer i Nordland utenfor bedriftene

Nordland fylkeskommune
~ ~- - ..- - -- :JC§ijGji - -- . - -- - --- --- - - - - - - - - il~ _ _ __. _ iâr. _ ----. -_.._.. - -__ -- ----- - - - - - --

Innovasjon Norge

Mineralklynge Nord

(Arenaprosjekt)

Geo-Nor konferansen Mo
i Rana

Fylkesrådet i Nordland ønsker økt fokus på mineralnæringene, og i tillegg at Nordland
skal være i front ved utvikling av ny kompetanse og teknologi i denne næringen
Det er påvist unike mineralforekomster i Nordland, og fylkeskommunen vil nå sette
fokus på ytterligere kartlegging.
Har god dialog med de nasjonale aktørene, posisjonerer Nordland overfor disse

Anser mineralnæringen som en viktig distriktsnæring
Har vært med på å få fram Mineralklynge Nord og å gjøre denne til et Arenaprosjekt
Har spesielle utfordringer knyttet til størrelsen på investeringene i bergverksindustrien i
forhold til egne økonomiske rammer
Vil den nye mineralmeldingen gi nye føringer for Innovasjon Norge?

Langsiktig klyngesamarbeid med utgangspunkt i mineralsektoren i Nord-Norge
Deltakerne representerer relevante næringsaktører i hele verdikjeden innenfor
mineralutvinning og - prosessering, samt FoU, utdanning og offentlig sektor

. Ambisjonen er at konferansen skal bli en årlig begivenhet og et samlingssted hvor
industri, offentlig forvaltning, virkemiddelapparat og forskningsinstitusjoner løpende kan
følge og belyse forhold som er av betydning for å få til industriell vekst og verdiskaping

Nordland har en betydelig bergverksindustri med flere viktige ressursbedrifter. Det finnes
også flere ressursbedrifter andre steder på Nordkalotten, blant annet i Nord-Sverige.

~ FAUSKE KOMMUNE Fcrlk.lilse!uWc/'Iiý" der lfIle t"rives



Ressurser i Fauske

f'KOBËiER ÖG SINK-- - ---- -
i' Sulitjelma
!. Drift 1887-1991 (kobber, sink, svovel)
ii-' På det meste 1.750 ansatte (1913)
. Viktig grunn til at Fauske ble egen kommune

'i' Har forurensingsproblemer etter tidligeregruvedrift
· 2 aktører arbeider med kartlegging av

forekomster og tilrettelegging for eventuell ny drift
. Eventuell ny drift er ikke relevant før på 2020-

tallet
i " \li I kreve. investering~r på flere 100 milL. NOKL~~~.:_~_--.:'"",_.__,"__-,"",_, ""'-..~..._~.:...'"~_~ ____ __ ..'" ~ ~._"'';=:"":,,.:'_~ _._... ~'"._,_..~~_= ~,.~
,-------~~~ ---- ----- -. - ~-~-----~------- --- r--- -~-- - "-- --~~ -- ---~-~~~--- ,-~ MARMOR ¡SAND, GRUS OG PUKK
:. Fauske har den mest kjente marmorforekomsten · Flere forekomster
I i Norge ' . Er ingen ((eksportartikkeb) for Fauske i dag
. Finnes i store deler av kommunen I, . Viktig ressurs for infrastrukturen i Fauske
i' Drift siden 1895
. På 1930-tallet 150 ansatte

. Nøkkelbedriften Ankerske ble i 1999 delt i to -
fabrikk og steinbrudd, begge med nye eiere

. I dag er det bare Koloritt AS på Leivset som tar ut

marmor

-----; IOC)LOMIT-T- c- -~----- --~----.~------ - --
I. Finnes i store deler av kommunen, følger samme
! drag som marmorforekomstene

i. i dag er det kun drift i nabokommunen Sørfold i';', regi av Hammerfall Dolomitt som inntil 2003 også ,I

I drev på marmor og dolomitt i Løvgavlen i Fauske 11
(er i dag reservebrudd)i

. Store og gode forekomster også i Fauske, lokal

transport og beliggenhet ved boligfelt er
flaskehalser

',Q! FAUSKE KOMMUNE, J
Firlk-elilsáirMMvtl1üt. ;lr ørlle trives



7. Aktører og interessenter
- -,~--.~_., " __ _ _ J _ · . llmm~i-$WJ('líQ,ì1 ___
Bedrifter som driver på
mineralske ressurser

Nasjonale myndigheter

Sametinget

Nordland
fylkeskommune
Innovasjon Norge

Reindriftsnæringen

Miljøvernorganisasjoner .

Hytteeiere
Hytteutbyggere

Grunneiere

Annet næringsliv

. Nærings- og arbeids-
takerorganisasjoner

Skoleverk
~i FAUSKE KOMMUNE

__=.
Kunnskaper om forekomster
Disponering av arealer
Effektiv og god saksbehandling ved ulike former for søknader
Kompetent arbeidskraft
i nfrastru ktu r
Samspill med virkemiddelapparatet
Forutsigbare rammebetingelser

Økt verdiskaping, bærekraftig utvikling
Ansvar for å løse ((gammeb) forurensning

Sikre reindriftsnæringens interesser

Videreutvikle Nordland som ledende mineralressursfylke
Bærekraftig utvikling

Få fram sunne og utviklingsorienterte bedrifter

Disponering av arealer

Forurensing og inngrep i naturen

Disponering av arealer
Uberørte turområder

Egen råderett over arealer

Muligheter for salg av varer og tjenester

Økt verdiskaping

Nye arbeidsplasser

Fauske VGS har studietilbud rettet mot bergverk, ønsker å utvide dette
FrrlielilseJurrnrnul'lt ler flile trives



Aktør - forekomstene i Sulitjelma (1)

Jf lA TV § IKJl IDY(G 41 Als Forside Kontakt 05'
§SiI¡I§a¡laSrl)l¡l¡_i¡!¡i#iiSiSic

· Har etablert Nye Sulitjelma
Gruver AS

Har sikret seg rettghetene som
Sulitjelma Mineral AS hadde til
malmreservene
Utviklingsprosjekt fra 2012 med
tilskudd fra Innovasjon Norge

Om oss

Ansatte

Tjenester

Byggeprosjekter

Generelt
Fauskebygg AS ble etablert i 1946 og har dermed o'ler 60 flis erfaring som enirepienorfrma

Fauskebygg ansker à kjennetegnes 1N effeklÍ'itet og kvlitet. og 'l arbeider for à unngå helse- og
miljøskader under våre operasjoner

Selskapet har vokst jeml og trutt siden etableringen og har nå ca 10 ansaUe og omseIler for ca. 120
mill. kroner per åi. Økonomien er sunn

Markedet er først og fremst ¡ hjemkommunen Fauske. men hele Salten er etterhvert b111l
hjemmemarked

~ì FAUSKE KOMMUNE FrrILelilsárr/'/'vtrL/1 Mr GfIle t"rives



Aktør - forekomstene i Sulitjelma (2)
--- ---- .~-_._----- ---------

SlTLirrJEL~/1J\
PIlOJECT
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OppoUn/ty In largest Cyprus-type copper deposit in the wvld
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Ownershìp
Location
Coverage
Status

Joim Venture Agreemeni. Drake 30%

Central Norv~'ay

17Bkm: (18 c1aims) at Sulitjelma

VTEM airbome electroITgnetic survey propo~ed 10

comience late 2012

DRAKE is A GO LD
AND BASE METALS
EXPLOHEH "TlH PHOJECTS
L\ WEST AFI1IC \
lX S C-\ND i\A , lA. I

---~---~
OVER\1EW

Deeember 2011: Drake expanded its Norway landholding in tne major eopper mining distriet ol Sulitjelma The
area has had signilicant historical copper production of 25 million tonnes of ore containing 1.8% copper, 0.86%
zinc, 10 gft silver and 0,25 glt gold.

Massive sulphide mineralisation occurs at severai locations within these permits and modem g€Ophysics "ill
ídentify areas where it may attaín economic thicknesses

2012: A VTEM airborne electromagnetíc survey is proposed to commence in late 2012

.JL\T \ E\TrRE AGREDIE:'T

Panoramic is sole fundill exploration to earn 70% in each of th€ ¡oint ventures. Drake has the option to either fund
its 30% interest or dìlute. Under the alliance terms, Panoramic wil! have first fight of refusalon an-y projecls
proposed by Drake, if Panoramic accepts the proposals, each proposal will form a joint venture project and
Panoramic has the fight to sole-fund exploration to earn a 70% ¡nterest in the projects. Drake can participate in the
projects at 30% or 10% or rsvert to a 2% Net Smeller Return royalty _ The alliance is for an initial perioc of three
yeafs, but may be extended or terminated by mutual agreement

FlJlk-e-elseJum.m.ytf1ýl der e:lle rrives-FAUSKE KOMMUNE



8. Resultater og konklusjoner fra forstudien

· Har samlet inn og systematisert informasjon som videre arbeider kan
bygge videre på

· Har etablert dialog med Nordland fylkeskommune og annet eksternt
nettverk som kan bidra i videre arbeider

· Har pekt på noen viktige utfordringer for Fauske kommune - og noen
muligheter

· Har skissert hovedaktiviteter i neste prosjektfase

1;C FAUSKE KOMMUNE, / FrrlLelilseLrrwcltlÆtilò ~r alle trives



Noen muligheter for Fauske

· Ny kobberproduksjon i Sulitjelma - som har en av de største
forekomstene i Skandinavia

· Draget over Fauskeeidet - dolomitt, marmor

· Legge til rette for bedre kartlegging av forekomstene og bruk av ny
teknologi i denne forbindelse

· Konkretisere mineralnæringens behov knyttet til fremtidig
arealplanlegging

· Bidra til koblinger for å øke ringvirkningene (underleverandører,
skoleverk etc.)

· Posisjonere Fauske på ((Nordlandskarteb, utvikle samarbeid med
Nordland fylkeskommune

· Styrke egne kunnskapene om mineralnæringen og muligheter og
utfordringer knyttet til denne - både hos politikere og administrasjon

~ FAUSKE KOMMUNE FlJlk-eh-lsálJWlWlvtlUJ' rUr t1lle trives



Noen utfordringer for Fauske kommune

· Få et planverk som tilrettelegger for næringsutvikling innenfor en
helhetlig bærekraftig ramme og ivaretaking av ulike interesser

· Opplegg for god og effektiv saksbehandling av søknader
· Få avklaringer mht gammel forurensningsproblematikk som skal

løses av staten, slik at dette ikke hindrer eventuell ny drift i Sulitjelma

· Døråpner og diskusjonspartner for bedrifter
· Utvikling av infrastruktur, investere i infrastruktur som er en del av

langsiktige prosesser

~! FAUSKE KOMMUNE FlJlkeh-lseh/'/1vtne/" rir t'lletrives



9. Videre arbeider - hovedaktiviteter

· Tilrettelegging - prosjektplan, finansiering, prosjektorganisasjon

· Bearbeiding av rapport fra forstudie, konkretisering med fokus på:
Interessentanalyse

Forurensningsmessige forhold og utfordringer

Muligheter for Fauske

Viktige utfordringer for Fauske kommune

Samarbeidsmuligheter med Nordland fylkeskommune

· Ekstern informasjonsinnhenting/innspill
Gjennomføring av studiebesøk til NGU, Direktoratet for mineralforvaltning og andre
mineralkommuner med spesiell relevans for Fauske for å få innspill og erfaringer

Deltakelse på Geo-Nor konferansen i Mo i Rana 31.01.-01.02. 2013

Gjennomføring av arbeidsseminar i Fauske med utgangspunkt i bearbeiding av forstudien
samt innspill fra eksterne ressurspersoner

~i FAUSKE KOMMUNE Firlk-e.elsáirMlYIU/' rir ville t"rives



Videre arbeider - hovedaktiviteter

· Utviklingstiltak
Forurensing i Sulitjelma

Ressurskartlegging

. Tilrettelegging for næringsaktører

. Tilrettelegging for underleverandører og andre kompetansemiljøer

. Arealplanlegging

Utviklingstiltak i Fauske kommunes organisasjon

· Strategi
Strategidokument for Fauske kommune

· Forankring og involvering

¡~l FAUSKE KOMMUNE Firik-eliisáir/"rYIUl\ ler "tik r-rives
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KULTURSTRATEGI2012 - 2016 - SALTEN KULTURSAMARBEID

Vedlegg: Oversendelsesbrev fra Salten regiomåd
Forslag til kultustrategi for Salten kultusamarbeid 2012-2016

Saksopplysninger:

Salten Kultursamarbeid ble en permanent ordning under Salten Regionràd fra l. januar 2012, etter à ha
vært organisert som et prosjekt fra 2008.

Ut fra denne endringen, samt at vi har fire àrs erfaring med kultursamarbeid i Saltenkommunene, skal det
utarbeides strategiplan gjeldende fra 2012 - 2016. Planen skal ha àr1ig rullering og gjennomgang av
Salten Kulturtvalg.

Strategiplanen skal gjenspeile strategi og màl for kultursamarbeidet i de ni Saltenkommunene, samtidig
som det skal være en selvstendig plan for Saltenregionen som helhet. Planarbeidet er en del av arbeidet
med Saltenstrategiene, som skal vedtas høsten 2012 i Saltentinget.

I planen er følgende forhold tatt hensyn til: Evaluering av forrige plan samt regionale og nasjonale planer.

Saksbehandlers vurdering:

Forslag til kultustrategi for Salten kultursamarbeid følger ligger tett opp til de mål og titak som
var for perioden hvor samarbeidet var i en prosjektfase.
De fire strategiene er med på å skape handlingsrom for samarbeidet og den enkelte kommune til
å være med å utvikle Salten som et sentru for kultur.
De tiltak og strategier som er foreslått er også pilarer i kommunenes arbeid etter Kultuloven, og
Opplæringsloven § 13-6.

Strategien har imidlertid en svakhet, og den litteraturformidlingen som bibliotekene har ansvaret
for. Det finnes i dag et nettverk for bibliotekene i Salten som ligger under Fylkesbiblioteket, og
det bør jobbes for å få dette flytet inn i kultursamarbeidets portefølje, da synergier og felles
strategier vil medføre et økt fokus hos de enkelte kommuner.

Det er imidlertid viktig at det økonomiske fudamentet kommunene går inn med for å drifte
kultursamarbeidet ikke skal økes som resultat av strategien.



I----~------ ----~--"----~,-----------,-----~--,~-~ -~~~--

Det blir derfor viktig at kommunenes egenandel ikke skal øke, og at de enkelte tiltak som skal
gjennomføres søkes finansiert på annet vis.

INNSTILLING:

1) Fauske kommune støter forslaget til kulturstrategi for Salten kultusamarbeid for
perioden 2012-2016, men ønsker også at dokumentet har en eget punt for

litteraturformidling i bibliotekene og et punk for nettverksbygging mellom
bibliotekene som et ledd i kultursamarbeidets ulike nettverk.

2) Alle tiltak som tenkes gjennomført må ha en finansiering som ikke er med på å øke
kommunenes egenandeler til samarbeidet.

Even Ediassen
Rådmann
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Definiljc:mlrElV kuiturbløre~it~

,K\.~\,rbegre~tdéflnere$ gJmeJI'. tre qlike v1l'kler:

1. Oft kvÐ//tatN:e, venlicintetø ellet h/jm¡ni$lls/($ /(liltlJgrplt

Oetførutse(ter ,etdet flns,'el1kijRu~ll ~etdimâle$tQl(.HistQ"§kharkuK\.tbrePØtølennQ~âtt' en,e.lh
drlng fra en korikrettitydnl1l9 kriytettir vek$tinaturen i overfert betynIng Ul å beegne netalmlnneligè
åiidelige utlklingsnlvåètl samfunnet søm helMt. . , ' ,

2. DefSåtrfuhnsVienskapelige, ,kultuttlativeeiiørbeskriVende,¡wÎtUrbegrt1/J
Ideer, normer og verdIer i uiike samfunn mà før$tås på dlssesamfunneries egne ptemisser,ikkeutifra
noen,.\.tenfQrstående.kvalltatlvmâlestøkk.En ideäUstisksamfunnsvitenSkaPEligfagtradisjQn, vil bruke' '
dennedeflnlsjoneri: Kultur erdetfØlieliskapavideer; verdier Og normer som et samfunntdvs,engruppe
mennesker, har ogs9mdetorsØkeri1førø VidØretil (len kommeindegerir$sjQn.

3.,Deflitvdetøeffer lMturpol¡t¡skeku"utbe~repet
Det nyekulturpQUtrske kultumegrepøtellør detutvdedekultUrbøQreph~rölantanhet sin båkgrilIh, i en
samfunnsvlti:nskapèllg baseí1el'jennelaeavat den tradIsjonelle killturén fØrst ogfremsterkuUurentilensosial elite. . ,
Men på 197P.1$lêtslodetsynel igjénhotnatehmoderne, demokratlsk kulturpUtlkk burde favne videre,
Oetbul'e omfatte kuU\lrfivØtlil folk fle$somdøt1évell. Oette kanforsìàssom itkultut$øktoremi¡ ellerkIJltur

SOITsoslaltog InstrtuslOfiØltfeit øn.'økcmørnisk.SékfØr.'ldrett,tlmøtøfVrksomhet ,og frvllIghet'på kulturfeltet
kommer Inn underdetuMdete kulturbegrepet.



Innledning

Salten Kultursamarbeid ble en permanent ordning under Salten Regionrâd fra 1. januar 2012. etter å ha
vært organisert som et prosjekt fra 2008. Ut fra denne endringen, samt at vi har fire års erfaring med
kultursamarbeid i Salten kommunene, utarbeides strategiplan gjeldende fra 2012 - 2016. Planen skal ha
årlig rullering og gjennomgang av Salten Kulturutvalg.

Strategiplanen skal gjenspeile strategi og mål for kultursamarbeidet i de ni Saltenkommunene, samtidig

som det skal være en selvstendig plan for Saltenregionen som helhet. Planarbeidet er en del av arbeidet
med Saltenstrategiene. som skal vedtas høsten 2012 i Saltentinget.

I planen er følgende forhold tatt hensyn til: Evaluering av forrige plan samt regionale og nasjonale planer.

Planprosessen

Det har vært foretatt en evaluering av Kultursamarbeidet i prosjektperioden som legges som grunnlag for
strategiene.

Arbeidet med planen startet med gjennomgang av eksisterende plan i forbindelse med møte i kultur-

utvalget 12. April 2012.

På netlverksamling i Meløy 21.-22. mai hadde kulturledere, kulturskolerektorer og kulturutvalgsmed-
lemmene mulighet for å komme med innspil og forslag til utkast av planen gjennom en workshop.

Innspillene fra workshopen er blitt bearbeidet og lagt fram for kulturutvalgets AU i løpet av mai 2012. Den
videre saksgangen blir som følger:

Behandling i Kultursamarbeidets årsmøte i juni 2012
Planen sendes til høring i kommunene i Salten.

Endelig behandling i Saltentinget høsten 2012

Statlige, fylkeskommunale og regionale planer.

Kultur mot 2014
Kulturmeldinga 2004-2014: "Kultur mot 2014", omhandler statlg medvirkning i utvikling av kulturfeltet. Den

fokuserer mye på verdien av profesjonell kunst og kultur som en verdi i seg selv. Videre er mangfold og

kvalitet et fokusområde som utgjør avgjørende kriterier for statlig kulturpolitikk. God kommunikasjon med
brede brukergrupper står også sentralt i meldingen, i tillegg til at det satses på omfattende okonomisk
medvirkning fra det offentlige.

Etter 2004 er det skjedd omfattende endringer på det nasjonale kulturfeltet. Det har vært en økning på
offentlg støtte gjennom kulturløftet. Det profesjonelle kunstmiljøet er blitt styrket, blant annet gjennom
satsing på festivaler og institusjonsbygging. Norsk kulturråd har fått størstedelen av oppgavene på

tilskuddssiden. Tilskuddene er også blitllangt mer prosjektbasert enn tidligere, og har resultert i en
reduksjon av lokale tiskudd ti drift og mindre tiltak. Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaser-
stokken bidrar til betydelige midler til barn, unge og eldre, samtidig som den styrker profesjonelle

kunstnere gjennom økt oppdragsvirksomhet. l
1
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Fylkeskommunale planer:

Nordland Fylkeskommune er for tiden i gang med utarbeidelse med ny strategiplan for kulturfeltet. Så

langt er strategiplan for visuell kunst klar. Gjeldende kulturstrategi har følgende overordnede mål:

Kultur skal være en av grunnpilarene i bygginga av framtidens Nordlandssamfunn.
Nordland skal være et godt og utfordrende fylke å bo i, og befolkningen i hele fylket skal gis
mulighet til kvalitativt gode kulturopplevelser.

Barn og unge som vokser opp i Nordland skal gis de beste muligheter for å utvikle sine egne
kreative evner, og det må sikres kompetanse og arenaer som gjør dette mulig.

Det skal legges til rette for et variert og differensiert kulturliv i de ulike regionene i fylket, hvor

lokale og regionale behov og planer blir vektlagt.

i et regionalt utviklingsperspektiv skal det stimuleres til kulturbasert næringsutvikling i et samspill
mellom aktører lokalt og regionalt.
Fylkeskommunen skal samarbeide med lokale og regionale aktører om utviklingen av et godt
kulturtilbud i hele Nordland, og være en ledende aktør i prosesser hvor det etableres nye
kulturelle fyrtårn i fylket.

Det skal legges til rette for et internasjonalt kultursamarbeid hvor deltakerne fra Nordland gis
mulighet for å delta, på en måte at det kommer folk til nyte.

Saltenstrategiene

i forslag til saltenstrategier for 2012-2016 er det er ønske om å utvikle profesjonell kulturutøvelse

og styrke den mangfoldige kulturaktiviteten som er godt forankret i Salten, Samtidig pekes det på

forebyggende folkehelsearbeid som viktig satsingsområde.

U tfo rd ri nger

For Salten Kultursamarbeid er det en utfordring å bidra til å skape en region der hver enkelt

innbygger føler at de er en del aven helhet og har en identitet til sin region. Vi vil skape en region
der .vi" brukes med stolthet av alle innbyggere, også de med annen kulturell eller språklig bakg-

runn.

Salten som helhet har utfordringer i forhold til fraflytting. Det er dermed viktig at vi alle står samlet

om å markedsføre Salten som en robust og livskraftig region som det er godt å bo i. Dette kan

kultursamarbeidet bidra med ved å synliggjøre mangfoldet av kulturtilbud i regionen. Vi kan også

arbeide for å styrke kulturtilbudene slik at flere får et tilbud som passer akkurat for dem.



Kultursamarbeidets visjon

Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet, sammen med
innovasjon og nytenkning er bærende elementer.

Hovedmål:

Bidra til å skape en Salten-identitet

Delmål:

Få mer og bedre kultur med de ressursene vi har

Få et større mangfold og øke interessen for kultur
Kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling

Utveksle kompetanse og styrke kulturelle nettverk

Målgrupper: Barn og unge er hovedmålgruppen, men befolkningen i Salten er målgruppe.

Hovedfokus for perioden 2012 - 2016

Kultursamarbeidet skal i perioden 2012 - 2016 spesielt ha fokus på:
Inkludering

Flerkulturell forståelse

Strategiske samarbeidsområder i

perioden 2012 - 2016

Det satses på et tre-delt strategisk samarbeid i denne fire års perioden:
Kulturproduksjon

Nettverksbygg ing/kompetanseheving
Informasjon/profilering

1) Kulturproduksjon
Av store, nye prosjekter som ønskes gjennomført i kultursamarbeidet er Nordisk ungdomskulturfestival og

Saltenmusikal (barn/unge) aktuelle å starte med om kort tid. Nordisk kulturfestival vil være et prosjekt der
kultursamarbeidet er samarbeidspartner med Bodø kommune som vil ha prosjektansvaret. Saltenmusika-

len er tenkt litt i 'samme bane" som "fargespil", se link: http://www.fargespill.no/. Begge disse prosjek-

tene vil ha et flerkulturelt perspektiv, i likhet med BYFF som vi ønsker å videreføre. Den kulturelle spaser-
stokken ønskes videreført, og vi har som mål å bringe ungdom inn som arrangører gjennom elevbedrifter
eller frivilighet.

Nordisk ungdomskulturfestival

Saltenmusikal
Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival (BYFF)

Den kulturelle spaserstokken

Årlig kulturskoletreff/arrangement
Planlegging av kulturell knagg i ny form
Årlig idrettsseminar/galla
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2) Nettverksbygging / Kompetanseheving
Det satses på ytterligere styrking av eksisterende nettverk, slik som kulturledernettverket, kulturskolenet-

tverket og idrettssamarbeidsnellverket. Tilrettelegging for kompetanseheving for kulturskoleansatte er et

satsingsområde.

Nettverksamiinger - faglige og tvernaglige
Koordinering av kompetanseheving for kulturskoleansatte (planer og gjennomføring)
Kultur som næringl distriktspolitisk virkemiddel

3) Kommunikasjon/Informasjon / Profilering

God kommunikasjon er viktig for å styrke regionen og fortelle om våre tilbud innen kunst og kultur.
Langsiktig arbeid på dette området skal prioriteres. Likeledes er det viktig at hver kommune har en egen

strategi for hvordan de kan få best mulig nytte av sitt medlemsskap i kultursamarbeidet. Kunst og kultur er
en svært viktig faktor i det forebyggende folkehelsearbeidet, og kultursamarbeidet skal bidra til å kommu-

nisere dette ut til innbyggerne i salten.

Utarbeide informasjonsstrategiplan
Bidra til at hver kommune får en "hjemmestrategi" for kultursamarbeidet

Arbeide for gode kommunikasjonsmuligheter ti større kulturarrangement
Innarbeide felles profi
Profiere kultur som en viktig faktor i forebyggende helsearbeid
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ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

Vedlegg: Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2012-2016

Sammendrag:

Kommunestyret vedtok den gjeldende Alkoholpolitiske handlingsplanen våren 2012. Det ble
vedtatt i Formanskapsmøtet den24.09.2012 at denne skulle opp til ny behandling i
Kommunestyets møte den 04.10.2012.

Saksopplysninger:

Saksbehandler har vært i kontakt med Fylkesmanen i Nordland. Fylkesmanen bekrefter at
planen kan endres i løpet aven 4-årperiode. Det som er viktig er at ingen blir forskjellsbehandlet
i løpet av perioden. Dette vil ikke være tilfellet i denne saken iflg. Fylkesmanen - da alle vil bli
behandlet likt etter at planen er vedtatt. Han påpekte også at det var en ryddig måte å gjøre
endringen på ved først å endre planen - for deretter å fatte vedtakene i den enkelte sak.

Eventuelle uttalelser fra Politi og Kommunelege vil bli lagt fram i møtet.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen legger saken fram uten innstiling.

Even Ediassen
Rådman
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1. Bakgrunn, hensikt og formål

Stortinget vedtok ved revideringen av alkoholloven i 1997 å pålegge kommunene å utarbeide
alkoholpolitiske handlingsplaner. Bestemmelsen (alkohollovens § 1-7a) trådte i kraft 1. januar 1998.

Regjeringen har et ambisiøst mål når det gjelder alkohoL. Målet er å redusere totalforbruket av alkohoL.

Alkoholpolitikken er under press både fra internasjonale organer og næringsinteresser. Regjeringen
ønsker å styrke oppslutningen om den helhetlige alkoholpolitikken vi har i Norge.

Det er utarbeidet en "Opptrappingsplan for rusfeltet' av Helse- og omsorgsdepartementet. Når det
gjelder alkohol sies det:

"Regjeringen skal føre en alkoholpolitikk som reduserer de negative konsekvensene for enkeltpersoner

og samfunnet. Det er klare sammenhenger mellom pris, tilgjengelighet, totalkonsum, helserisiko og
skadeomfang. Alkoholpolitikken må være rettet mot befolkingen som helhet og begrense

tilgjengeligheten til alkohoL."

Planen sier videre: "Alkoholforbruket i Norge øker. Legeforeningen peker i rapporten På helsa løs - når

rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet (2006) på at det er viktig å ha et forebyggende

perspektiv og et folkehelseperspektiv der oppmerksomheten rettes mot alkohoL. Helsetilsynet gjentar

dette i sin rapport fra 2007 om oppfølgingstibudet etter alkoholforgiftning. Fundamentet for innsatsen
for å redusere forbruket er befolkningsrettede strategier knyttet til pris og tilgjengelighet. Forskning

viser at slike sakalte regulatoriske virkemidler har god effekt. Disse virkemidlene er under press, og det
er nødvendig å arbeide aktivt for å opprettholde dem. Det er behov for å sikre kunnskap om og
legitimitet fQr de regulatoriske virkemidlene i befolkningen. Ikke minst er det behov for å synliggjøre

hvilke sosiale kostnader rusmidler fører med seg, og hvilke gevinster som kan oppnås ved redusert

forbruk. For å redusere etterspørselen etter behandlings~ og rehabiliteringstiltak, er det viktig å forhindre
at forbruket øker. Flere ungdomsundersøkelser viser en betydelig økning i alkoholkonsum blant jenter,
mens guttenes forbruk har gått ned de siste årene. Gode og trygge oppvekstmiljøer i seg selv
forebyggende. Det handler derfor om å bygge slike nærmiljø."

Det er viktig å holde fast ved at ikke aUe livsproblemer kan eller bør være det offentliges ansvar. Det bør

følgelig være et hovedmål å styrke folks evne ti å møte de prøvelser som livet byr på, og utvikle evnen
til å ta hånd om seg selv og ta vare på andre. Dette innebærer at grensene mellom offentlig og personlig
ansvar må vurderes løpende. Det er viktig å søke den rette balansen mellom individets ansvar og
valgfrihet, og fellesskapets behov for forebygging og fremme aV folkehelsen. Det er viktig å sikre en
helhetlig integrering av planen i kommunen. Bruk av rusmidler er ikke bare et sosialt problem, det er

bL.a. også et helseproblem. Helse- og sosiallovgivningen er inmettet slik at innbyggerne har lik rett til
tjenestetilbud uavhengig av alder og type problem.
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1.1 Målsetting
Fauske kommune har som målsetting å redusere skader ved bruk av alkohoL. Det skal særlig satses på

tìltak overfor barn og unge med opplysning, holdningsskapende arbeid, hjelpetìltak og alkoholfríe

tìlbud.

Fauske kommune har som mål at innbyggerne, erter eget valg og med bakgrunn i personlig ansvarlighet,
skal være måteholden med alkohoL.

Fauske kommune har som mål at all alkohol skal omsettes og brukes i lovlige former.

Alle søknader om salgs - og skjenkebevilinger for alkohol skal behandles i overensstemmelse med de

alkoholpolitiske prinsipper som er uttrykt i handlingsplanen.

2. Retningslinjer for tildeling av bevillinger
Bevilingsperioden er sart ti 4 år og følger kommunestyreperíoden. Bevilingsperioden opphøret senest

30.juni året erter at nyt kommunestyre tiltrer. Nye søknader om bevillng i perioden skal behandles i
samsvar med denne planen. Planen skal rulleres og behandles av kommunestyret før søknader om
beviling til salg og skj enkng tas opp til behandling for neste bevilingsperiode.

Salgs- og skj enkebevilinger skal kunne nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om søkers
vandel, når forholdet knyter seg ti alkoholloven eller annen lovgivning som har sammenheng med
alkohollovens formål, eller fra skatte~eller avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne
lovgivning.

Ved tildeling eller fornyelse av beviling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet tìl å ha salgs~
eller skjenkebevHling. Det kan tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med søkerens utøvelse av beviling
Ì fonn av:

~ Brudd på vìlkår som er satt for bevilingen
~ Brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser
~ Endring av dri:fskonsept uten godkjenning

~ Klanderverdige ordensforhold ved bevertningssted

~ Brudd på reklamebestemmelsene i alkohollovens §9.1

Endringer som gjelder søkerens vandelsmessige forhold skal kunne tilegges vekt ved fornyelse.

Formannskapet treffer vedtak om tideling av kommunal beviling for salg av øl og kommunal bevillng
for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev. tilatelse tìl uteservering av alkohoL.

Det tas sikte på et nært samarbeid med bevilingshaverne for å følge opp gjeldende lov og regelverk.
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2.0 Krav til bevillingshaver
Alle søkere må avlegge og bestå kunnskapsprøve om alkoholloven og dens bestemmelser før beviling
kan gis. Dokumentasjon må framlegges.

I tilegg er det et ønske at dørvaktene har gjennomgått kurs for dørvaker. Dette for å sikre at personalet
har kjennskap til alkohollovens bestemmelser når det gjelder skjenking av alkoholholdig drikk.

2.1 Skifte av styrer/stedfortreder
Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne skifte av styrer/stedfortreder i bevilingsperioden.

2.2 Skjenkebeviling
Skjenkebevilingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. En skjenkebeviling kan
omfatte følgende kombinasjoner:

1. øl og vin

2. øl, vin og brennevin

Skjenkebeviling for brennevin skal vurderes enkeltvis.

Skjenkebeviling for uteareal skal vurderes enkeltvis, både når det gjelder område det kan sig enkes og

skj enketider ..

2.3 På følgende steder ønskes ikke skjenking av alkohol
~ Det gis ikke alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder i tiknytning til

idrettsanlegg, idrettshaller o.L
~ Det gis ikke skjenkerett ved idrettsarrangementer.
~ Det gis ikke alminnelig skjenkerett ved arrangementer som er betegnet bL.a. på bar og unge.
~ Det gis ikke skjenkebeviling til kiosker og gatekjøkken.
~ Ved tildeling av beviling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt

målgrppen for virksomheten tilegges vekt.

Skjenkebeviling for øl og vin gis ikke ti gatekjøkken og campingplasser. Det kan dog gis

skjenkebevillng til tilstøtende, selvstendige virksomhet med eget organisasjonsnummer på samme

eiendom. Lokalene må være egnet og ikke ha direkte tilknyting ti annen virksomhet i skjenketiden (se
første setning).

2.4 Utvidet skjenkeareal
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne utvidelse av skjenkelokale for enkelt anledning.
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2.6 Følgende skjenketider fastsettes for skjenkesteder
Skjenketiden for alkohol fastsettes til maksimum kL. 02.00.

Konsum av utskJenket alkoholholdig drik må opphøre senest 30 minutter e etter skjenketidens utløp.

Lukketidspunket for bevertningsstedene settes som hovedregel 30 minutter etter skjenketidens utløp.

2.6 Utvidelse av skjenketid
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av skjenketid for enkeltanledning.

2.7 Ambulerende skjenkebevilling/beviling for enkelt
anledning
KommUnen har 2 ambulerende bevilinger for skjenking av øl og vin for sluttet selskap ti leilghetsbruk
på steder uten skjenkebeviling.

Kommunen har 2 ambulerende bevilinger for skjenkng av brennevin for sluttet selskap til
leilghetsbruk på steder som har beviling for skjenkng av øl og vin.

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevillng. Rådmannen gis fullmakt
til å innvilge søknader om skjenkebeviling for enkelt anledning. Rådmannens fullmakt kan utøves for~

en maksimal tidsramme pr. gang på L måned.

3. Salgsbevilling

3.1 Antall bevillinger tor salg
Med utmtak av Sulitjelma skal salg av øl foregå fra egne utsalg.

AS Villonopolet gis rett til å ha utsalg for øl, vin og brennevin.

3.2 Salgstid for øl
Salgstiden for øl er fra kL. 08.30 til kL 20.00 mandag til fredag. På dager før søn- og hellgdager skal

salget opphøre kL. 18.00. Dette gjelder likevel ikke dagen før kristi himmelfarsdag og heller ikke dagen
før høytidsdagene 1. og 17.mai.

3.3 Salgstid for sterkøl, vin og brennevin
Salgstiden følger Vinmonopolets faktiske åpningstider.
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3.3 Utvidet salgsareal
Rådmannen gis fullmakt ti å godkjenne utvidelse av salgslokale for enkelt anledning.

4. Gebyr
Bevilingsgebyr for salgs- og skjenkebevilinger skal betales forskuddsvis for ett år av gangen. Gebyrets
størrelse følger bestemmelsene i Alkoholloven. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avgiften.

Det skal betales bevilingsgebyr for ambulerende beviling! beviling for enkelt anledning. Gebyrets
størrelse fastsettes i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.V.

Blir bevilingsgebyret ikke betalt eller unnater bevilingshaver å etterkomme kommunal anmodning om

innsending av omsetningsoppgave som beregningsgrnnlag for gebyret, kan bevilingen inndras inntil
dette er i orden. Bevilingshaver skal gis rimelig frist, og opplyses om muligheten for inndragning.

5. Kontrollvi rksom het

Kommunens kontroll med salgs- og skjenkebevilinger er av avgjørende betydning for en god

alkoholpolitikk. Kontroll med utøvelsen av bevilingen vil svært ofte være et effektivt virkemiddel for å
bekjempe de vanligste problemene rundt alkoholomsetning, slik som overskjenking, vold og fYll på
offentlg sted.

5.1 Kontrollmyndigheten har bL.a. disse funksjoner
Føre tilsyn med at bevilingshaverne følger Alkoholloven, vilkårene i bevilingen og kommunens

retningslinjer for øvrig.

Følgende forhold bør stå sentralt ved utøvelse av skjenkekontrollen i kommunen:

)i aldersgrensebestemmelsene

~ om det selges eller skj enkes ti åpenbart berusede personer
~ vakthold

~ kontroll av salgs~ og skjenketidene

Alkoholloven gir bevilingsmyndighetene adgang til å inndra en beviling etter § 1-8 dersom
bevilingshaver overtrer bestemmelser i alkoholloven. Kommunen kan også anmelde forholdet Det er
viktig at kommunen utnyter sanksjonsapparatet som en del av sin alkoholpolitikk. Dette vil, sammen
med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevilingene, være det beste virkemidlet kommunen har
for å bekjempe uheldige utslag av alkoholbruk.

I henhold til alkohollovens bestemmelser er kommunen tilagt ansvaret for kontroll av kommunale
salgs- og sig enkebevilinger .

Kommunen skal ha et kontrollutvalg, i Fauske kommune er dette Driftsutvalget
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Kontroll med salgs- og skjenkebevilingene skal utføres i henhold til Alkohollovens bestemmelser.
Rådinannentilegges myndighet til å engasjere kontrollører. Salgs. og skjenkestedene skal kontrolleres
så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre

minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder.

5.2 Reaksjoner ved overtredelse:
Ved mistanke om brudd/brudd på alkohollovens bestemmelser, eller bestemmelser gitt i medhold av
denne, eller i medhold av anen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål,
skal det foretas kontroll av salgs- eller skjenkestedet av engasjert kontrollør.

Dersom overtredelse av gjeldende lover og regelverk skjer, iverksettes sanksjoner i form av:

~ Skriftlig advarsel ~ delegeres rådmannen

~ Midlertidig inndragning av bevilingen ~ delegeres driftsutvalget

~ Inndragning av bevilingen for resten av bevillingsperioden ~ delegeres formannskapet

Når brudd er avdekket skal administrasjonen legge frem saken for Driftsutvalget, eventuelt for
Formannskapet.

Ved særlige grove brudd på bestemmelsene kan rådmannen med øyeblikkelig virkning inndra
bevillngen fram ti saken kan behandles av driftsutvalget.

6. Rapportering

Administrasjonen utarbeider og fremmer for kommunestyret, en årlig melding om utviklingen av

alkoholomsetnìngen i Fauske kommune, herunder ambulerende bevillng. Meldingen må gi en vurdering
om gjeldende virkemidler er hensiktsmessige i forhold til alkoholpolitikkens målsetting, og om
nødvendig fremme forslag til endringer.
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Interpellasjon angående tilstandsrapport igrunnskoleopplæringa

KrF viser til opplæringsloven § 13:

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

§ 13-10. Ansvarsomfang

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret
for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til
disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova
blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal
ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som
ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresuitat, fråfall
og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret,
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

i kommunestyresak

022/11: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02/11 - RAPPORT FRA
REVISOR: RESSURSBRUK'I FAUSKESKOLENE

foreslo KrF følgende nytt punkt 3 som ble vedtatt:

3. Kommunestyret viser ti Opplæringslovas § 13-10, og ber om at kommunen oppretter
et forsvarlig system for vurdering av om kravene i Opplæringsiova og forskrifene ti
lova blir oppfylt. Det skal utarbeides en årlig rapport om tistanden i
grunnskoleopplæringa som fremlegges for kommunestyret.

"

"

Ut fra dette ønsker KrF å få følgende belyst:

1. Har Fauske kommune fått på plass et slikt system? Hvis ikke, hvor langt er man
kommet i dette arbeidet?

2. Når kan en rapport om tistanden i grunnskoleopplæringa fremlegges for

kom munestyret?

lngelin Noresjø

Kristelig Folkeparti



Interpellasjon til kommunestyremøtet 4. oktober 2012
Doping er en utfordring i utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge og ikke bare i
internasjonal toppidrett. Idrettslagene spiler en viktig rolle i verdi og antidopingsarbeidet. Her
skapes utøvernes verdier og holdnnger for år fremover.

Norges idrettsforbund og Antidoping Norge har et sertifseringsløp for idrettslag og klubber
til å bli et Rent idrettslag. Det innebærer et 3-trinns løp for å kune profilere seg som et Rent
idrettslag, forberedelse, gjennomføring og registrering. Forberedelsene innebærer at
styret/ledelsen vuderer sin egen bevissthet rudtantidoping og verdiarbeid. Gjennomføring at
laget utarbeider kjøreregler for et Rent idrettslag og gjennomfører holdningsskapende tiltak
for utøvere over 15 år. Siste trinn er å registrere seg som et Rent idrettslag og tildeles
sertifikat.

Gode holdninger ift antidoping iidretten er noe alle ønsker. Noen kommuner har satt krav til
lagene i kotnunen om at de må sertifiseres som Rent idrettslag for å bli tildelt treningstimer i
kommunale bygg og anlegg. Eksempelvis Krisitansand som har i sin kommunedelplan for
idrett og friluftslivet underpunt under "utfordringer ift fysisk aktivitet" som tar for seg
antidoping:

Som vertskapskommune for svært mange idrettsutøvere ønsker Kristiansand
kommune å bidra til gode holdninger innen idretten. Fra og med 2012 vil det
bli satt krav til idrettslag som skal søke treningstid i kommunale anlegg, om at
de forplikter seg til å bidra i antidopingarbeidet med å bli et Rent idrettslag.
Dette er internt holdningsskapende arbeid i hver enkelt klubb - som får et Rent
idrettSlag-sertifkat.

Min mening er at Fauske kommune også skal stile et slikt krav. Jeg tror ikke det er noen av
kommunestyrets medlemmer som ikke er enig i at idrettsaktiviteten i kommunen skal være fri
for doping. Jeg har ingen gru til å tro at doping er et reelt problem i dag. Det betyr, i alle
fall i mitt hode, at veien for kommunens idrettslag/-klubber å bli Rent idrettslag er lett. I
praksis tror jeg det er snak om å formalisere en eksisterende holdning.

Kommunen gir støtte til drift av lag og foreninger. Krav om å være Rent idrettslag må også
gjelde her slik at det blir en helhetlig tilnærming til antidoping i kommunen.Forslag til vedtak: .

. Kommunens aktuelle dokumenter endres slik at det stiles krav lagllubber om å være
Rent idrettslag for å få tildelt treningstider i kommunale bygg og anegg.

. Statuttene for å få tildelt driftsstøte for idrettslag/-klubber endres slik at det er krav

om Rent idrettslag for å få støtte.

. Tidsfrist for å sertifiseres settes til treningstimefordelingen 2013/2014 og
driftsmiddelfordeling i 2013.

Hilde Nystad

Fauske Venstre


