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MERKNADER: 
 

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

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

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

 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre barn fra Lyngheia barnehage avdeling 

Tinkeliheia i Lucia-sangen og kulturskolelærer Lill-Hege Nygaard med elev Eva Bredal 

Engan. 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Kjell Eilertsen (FL): Spørsmål i PART ang. barnevernet. Rådmannen ønsker å 

videreføre stillinger i 2 år. Midlertidige stillinger kontra faste stillinger? 

 Per Gunnar Skotåm (R): Viser til oppfølging av tidligere spørsmål. Hjertestarter er på 

brannstasjonen, men ikke disponibel i utrykning. Blir denne tilgjengelig? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Svar på tidligere spørsmål: 

Jørn Stene (FL):  

Innkjøpsreglement.  

Reglementet er ferdig, og saken framlegges politisk behandling, men som orienteringssak og 

plasseres i det første formannskap/kommunestyre for år 2013. Innkjøpssjef blir saksbehandler. 

 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI): 

1. Eierforholdet på samfunnstomta. 

Tomta er i privat eie. Kommunen har festekontrakt på gjeldende tomt som er registrert fra 

1976. For ut for dette var tomten festet til Samfunnshuset AL fra 1953. 

2. Status skolesak. 

Prosjektleder for skolestruktursaken er ansatt og starter 1. januar 2013. Han vil få kontor ved 

siden av rådmannen. Han vil starte arbeidet med å utarbeide et prosjektmandat iht. vedtak i 

den aktuelle saken i kommunestyret juni 2012. 

3. Oppsigelsessak. 

Dette er en personalsak og behandles deretter. 

4. Deltakelse på eldretreff på menighetshuset. 

Dette er håndtert som grunngitt spørsmål tidligere og her vises det til det skriftlige svaret som 

ordfører har gitt i sakens anledning. 

 

Ole Tobias Orvin (SV): 

VTA plasser. 

1. Det jobbes videre med prosjektskissen. Miljøtjenesten jobber sammen med NAV for å 

utarbeide et bedre grunnlag for prosjektet. Det har vært ett møte i desember. Neste møte er 

medio januar 2013. Driftsutvalget vil bli holdt orientert om dette prosjektet. 

2. Alle som mottar uførepensjon kvalifiserer i utgangspunktet til en VTA-plass (varig 

tilrettelagt arbeid i skjermet sektor) eller VTO-plass (varig tilrettelagt arbeid i ordinær sektor). 



Kravet er minst 50 % arbeidslivstilknytning. Kommunen har ikke eksakte tall, med det er et 

økende behov for aktivitetsplasser for de med mindre enn 50 % arbeidstilknytning. 

3. Antall VTA plasser: 2 (Galvano) + 13 (SISO) + 1 Saltdal = 16 VTA plasser. 

Antall VTO-plasser: 9 plasser er i bruk. NAV har budsjettert med 12 plasser i Indre Salten. 

 

Hege Harsvik (FL): 

Fauskebadet. 

De økonomiske rammene for reparasjonene på Fauskebadet er beregnet til ca. 0,5 millioner 

kroner. Det antas at bassenget vil komme i normal drift innen medio januar 2013. Det er 

avdekket ytterligere skader i takkonstruksjonen over gamle gymsal som er påvist ifm. 

reparasjonen som pågår. Plan for videre utredning vil bli utarbeidet. Det vil bli lagt fram en 

sak før sommeren som har til hensikt å evaluere alle hendelsesforløp med ekstern bistand. 

 

Per Gunnar K. Skotåm (R): 

1. Plassering hjertestarter Sulitjelma: 

Hjertestarter er stasjonert på brannstasjonen. Det gjøres oppmerksom på at brannstasjonen 

ikke har ansvaret for denne som sådan – det er kun en plass for oppbevaring. 

2. Gjerde Bursi. 

Det understrekes at Fauske kommune ikke har noe ansvar for dette gjerdet. Mannskap fra 

VVA har sett over gjerdet og utført en del reparasjoner og er nå vurdert til å være i 

tilfredsstillende stand/funksjon. 

 

 

Status på arbeidet med utredningen av Sagatun. 

Viser til egen utredning som er lagt ut som orientering til kommunestyret. Avventer fortsatt 

resultat fra grunnundersøkelsene som for tiden gjennomgår kvalitetssikring. 

 

 

Hege Harsvik hadde permisjon under deler av behandling av sak nr. 181/12 fra kl. 14.45 til 

15.15 

Ottar Skjellhaug fikk permisjon fra kl. 16.00 etter at sakene var vedtatt og da rådmannen 

svarte på spørsmål fremmet i møtet 11.12.2012 

Kjell Eilertsen fikk permisjon fra kl.16.15 

Harald Jøstensen fikk permisjon fra kl. 16.15 

 

 

Ordfører avsluttet med å takke for samarbeidet i 2012 og ønsket alle en riktig god jul. 
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BETALINGSREGULATIV 2013 

   

 
Vedlegg: Betalingsregulativ 2013.1 

Beregning av vanngebyrer 2013 

Beregning av avløpsgebyrer 2013 

 

Sammendrag: 
 

Rådmannen har lagt inn en økning på deflatoren i statsbudsjettet på 3,3 %. Hvis det er andre 

endringer enn dette, framkommer de under saksopplysninger. 

 

Saksopplysninger: 

 

Betalingssatser kultur og idrett 
 

Utleie kommunale bygg og anlegg på kultur og idrettsområdet: 

 

Fauske kommune har utleie av følgende kulturbygg og idrettsanlegg, utover skolebygg: 

- Teletunet kultur- og aktivitetssenter 

- Fauske kino 

- Gymnastikksaler 

- Idrettshall 

- Fotballbaner 

- Storsal Ungdommens hus 

- Fotballbaner og løkker 

Ungdomsklubber  

 

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

kommunale bygg.  Et av prinsippene har vært at Kommunens frivillige og ikke-kommersielle lag 

og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg og anlegg til sine faste 

aktiviteter/undervisning. Rådmannen foreslår at det innføres betaling for barn og unges bruk av idrett 

og kulturbygg i Fauske kommune, gjeldende fom 2014. Sammen med Idrettsrådet og frivillige lag og 

foreninger utarbeider rådmannen et forslag til praktisk gjennomføring som fremlegges til politisk 

behandling høsten 2013.  

Kommunen har også tilrettelagt for preparering av lysløyper/alpinanlegg som er private, ved at 

aktuelle idrettslag får dekt bensinutgifter/strømutgifter.  Dette foreslås ikke videreført fra 2013. 



Mange av disse brukerstedene/anleggene har spesialavtaler/kontrakter knyttet til spesielle 

forhold. Rådmannen skal i 2013 rydde opp i disse avtalene og jobbe for terminering av disse 

avtalene. 

 

For øvrig videreføres prinsippene  om at:  

- Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i 

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

strammes dette inn i henhold til forskrift. Kommunen dekker kun utgifter for 

kurs/aktiviteter som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier 

unntatt, og som ikke varer lengre enn til kl. 21:00, jf. forskrift om studieforbund og 

nettskoler, av 18.09.2009.   

- Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie. 

 

 

Disse prinsipper foreslås som retningsgivende for 2013 også. 

 

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

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

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

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

retningsgivende tall fra statsbudsjettet for kostnadsvekst i 2012. 

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

kommune.  

 

 

Nye retningsgivende prinsipper tilføres også: 

- Ved ikke-kommersielle arrangementer i faktureres brukerne for maksimalt 10 timer per 

døgn. 

- Rådmannen gis fullmakt til å vurdere at for særskilte grupper kan satsene for, og 

eventuelt fritak for leie skje. 

- All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23:00 skjer via idrettskontoret (også i idrettsdelen av 

skolebygg). 

- Kommersielle tiltak/andre arrangementer – leiepris etter avtale 

 

Oppsummering av retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg/idrettsanlegg i 

Fauske kommune: 

 

 Treningstimer/øvingstimer i kommunale bygg og anlegg kan tildeles til lag og foreninger.  

Alle brukere må betale leiepris. 

- Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i 

”Voksenopplæringsloven”. Her strammes dette inn i henhold til forskrift. Kommunen 

dekker kun utgifter for kurs/aktiviteter som avholdes på hverdager i undervisningsåret, 

undervisningsferier unntatt, og som ikke varer lengre enn til kl. 21:00, jf. forskrift om 

studieforbund og nettskoler, av 18.09.2009.   

 Kommunens egne arrangementer fritas for leie i egne bygg og anlegg 

 Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie. 

 Ved ikke-kommersielle arrangementer i faktureres brukerne for maksimalt 10 timer per 

døgn. 

 Der lagene/foreningene trener/øver med blandede aldersgrupper, dvs både voksne og 

barn/ungdom, bestemmes prisen etter gruppas forholdsmessige aldersfordeling. 



 Rådmannen gis fullmakt til å vurdere at for særskilte grupper kan eventuelt fritak for leie 

skje. 

 All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23:00 skjer via idrettskontoret. 

 Kommersielle tiltak/andre arrangementer – leiepris etter avtale 

 

 

Kontingent kulturskole 

Elevkontingenten i Kulturskolen er i 2012 på kr 2390,- pr år.  Denne er lik for både voksne og 

barn. 

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

Det tilstås moderasjoner på 50% søskenmoderasjon (foresatte må dokumentere at barna er 

søsken), og 25% moderasjon på øvrige aktiveter, hvis eleven deltar på flere 

kulturskoleaktiviteter. 

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

kontingenten. 

Kontingenten foreslås økt med 3,25 %.  

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

prisregime på dette salget. 

 

 

 

Gebyrregulativ for enhet Plan/utvikling 
 

For å komme på nivå med nabokommuner er det foreslått prisøkning utover 3,3 % på flere av 

tjenestene som kommunen utfører. 

 

Det er også foreslått innført gebyrer på tjenester som tidligere ikke har vært gebyrbelagt:  

 

Matrikkeloven 

Forslag: 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.  

 

Plan- og bygningsloven 

Forslag:  

Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter at tillatelse er gitt kr 2.000. 

Delingssøknader etter PBL-1 m  regulert område/uregulert område 2.000/3.000. 

Gebyr for dispensasjoner etter PBL som krever full høringsrunde kr 3.000 

(byggesaker, plansaker og motorferdsel i utmark). 

 

 

 

Feieavgift 
Avgiften økes med ca. 6 %. Avgiften har vært den samme siden budsjett 2008. Beløpet justeres 

nå til nivået som Salten Brann oppgir. 

 

 

 

Vanngebyret: 
Vanngebyret foreslås økt med 5 %. 

 



Med bakgrunn i at kommunen har investert i nytt vannbehandlingsanlegg i Valnesfjord påvirker 

dette kostnadsbildet som legges til grunn for beregning av vanngebyret. I tillegg tar prisøkningen 

høyde for lønns- og prisvekst.    

 

Tidligere sats: kr. 2300,-/år  Ny sats: kr. 2415,-/år 

 

 

Avløpsgebyret: 
Avløpsgebyret foreslås ikke økt. 

 

Dette skyldes forholdsvis lave kostnader til avløpsutbygging de senere år. Det forventes en 

økning i årene framover blant annet pga bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft. 

 

 

Slamgebyret: 
Slamgebyret foreslås økt med 25 %. 

 

Økningen skyldes inngåelse av ny kontrakt (rammeavtale) på tømming av slamtanker som 

medførte betydelig høyere priser.  

 

Tidligere sats (tømming hvert år): kr. 1109,-/år.  Ny sats: kr. 1386,-/år 

 

 

 

Husholdningsgebyrer 
Representantskap i Iris har vedtatt ingen økning i gebyrene fra 2012. 

 

 

 

Betalingssatser Miljø og aktivitet 
Økning av satsene: 

Egenandel fra kr 160 til kr 200 for dagsenter tilbud fra 3 g pr mnd 

Egenandel fra kr 80 til kr 100 for dagsentertilbud fra 1 – 2 g pr mnd 

Begrunnelsen for økningen er utvide tilbud til frokost servering ( fokus på ernæring til de eldre) 

 

 

 

Betalingssatser for kommunale barnehager gjeldende fra 15.08.2013 
I forslag til statsbudsjett for 2013 foreslås det en videreføring av gjeldene betalingssatser i 

barnehage med en maksimalpris på kr 2330,- for heltidsplass pr måned, og 25 630,- på årsbasis. 

Det betales for 11 måneder.  

 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune.  

 

 

DRIF-104/12 VEDTAK-  21.11.2012 
 



Rådmannen la inn i betalingsregulativet under husholdningsgebyr ekstratømming og 

hyppigere tømming. 

 

Anne Grethe Lund (AP) foreslo: 

Prinsippet om ikke-betaling for barn og unges bruk av idrett- og kulturbygg videreføres. 

Rådmannen fremmer egen sak om retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg og 

idrettsanlegg, gymsaler og idrettsdeler av skoler til politisk behandling. 

De retningsgivende prinsippene må sees i sammenheng med sak om framtidig 

eiendomsforvaltning og sak om prinsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag og 

foreninger. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Dagens avgiftspolitikk videreføres med en økning på 3,3 %. 

 

2. Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet. 

 

3. Det innføres ikke betaling for barn og unges bruk av idrett og kulturbygg i 

Fauske kommune fom. 2014. 

 

4. Betalingssatser for kommunale barnehager gjeldende fra 15/8-2013. 

Endringsforslag til punkt 1: 

Hel plass (100 %) ………………….. kr. 1930,- 

Halv plass (50 %) ………………….. kr. 965,- 

 

5. Betalingssatser for SFO skoleåret 2013/2014 

Endringsforslag til punkt 1 og 2: 

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

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

 

Anne Grethe Lund (AP) foreslo følgende endring i betalingsregulativet: 

Pkt. 1.7 

Treningssal (karate) settes til 0. 

 

Pkt. 1.8 Fauskebadet/Sulitjelma Bad 

Halvårskort settes til 2/3 av årskort for voksne og barn. 

Studenter settes lik barn. 

Barnas svømmeskole settes til 0. 

 

 

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

FL’s forslag pkt. 1 ble forkastet med 5 mot 4 stemmer. 

FL’s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag pkt. 3 ble forkastet med 5 mot 4 stemmer. 

Betalingsregulativets pkt. 1.1 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 1.2 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL’s forslag 

pkt. 1. 

Betalingsregulativets pkt. 1.3 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL’s forslag 

pkt. 1. 

Betalingsregulativets pkt. 1.4 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 1.5 ble enstemmig vedtatt. 



Betalingsregulativets pkt. 1.6 ble enstemmig vedtatt. 

AP’s forslag pkt. 1.7 og FL’s forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt mot 

betalingsregulativets pkt. 1.7. 

Betalingsregulativets pkt. 1.8 med AP’s endringsforslag pkt. 1.8 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 1.9 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL’s forslag 

pkt. 1. 

Betalingsregulativets pkt. 1.10 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL’s forslag 

pkt. 1. 

Betalingsregulativets pkt. 1.11 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag pkt. 

1. 

Betalingsregulativets pkt. 4 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag pkt. 

1. 

Betalingsregulativets pkt. 5 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag pkt. 

1. 

Betalingsregulativets pkt. 6 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag pkt. 

1. 

Betalingsregulativets pkt. 7 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag pkt. 

1. 

Betalingsregulativets pkt. 8 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag pkt. 

1. 

Betalingsregulativets pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 10 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 11 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL’s forslag pkt. 

1. 

Betalingsregulativets pkt. 12 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 13 med rådmannens endring ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 14 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 15 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 16 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 17 pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 4. 

Betalingsregulativets pkt. 17 pkt. 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

Betalingsregulativets pkt. 18 pkt. 1 og 2 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 5. 

Betalingsregulativets pkt. 18 pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune med følgende 

endringer: 

Prinsippet om ikke-betaling for barn og unges bruk av idrett- og kulturbygg videreføres. 

Rådmannen fremmer egen sak om retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg og 

idrettsanlegg, gymsaler og idrettsdeler av skoler til politisk behandling. 

De retningsgivende prinsippene må sees i sammenheng med sak om framtidig 

eiendomsforvaltning og sak om prinsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag og 

foreninger. 

 

Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet. 



  

Pkt. 1.7 Vestmyra barnehage (leiepriser pr. time) 

Beskrivelse 2012 2013 

Ballettsall pr. time 135,- 139,- 

Squashhall pr. time        70,- 72,- 

Treningssal(Karate) 0,- 0,- 

 

Pkt. 1.8 Fauskebadet og Sulitjelma Bad 

Beskrivelse 

Fauskebadet 
2012 Foreslått pris 2013 

Billettpris                          

Voksne       

Barn 

Studenter 

Familie  

Honnør 

Kulturkortet 

 

85 

65 

 

210 

75 

55 

 

89 

67 

67 

215 

77 

57 

Klippekort              

Voksne  12 klipp                                                    

Barn         12 klipp 

Studenter    12 klipp                                                   

Honnør     12 klipp 

 

868 

670 

 

722 

 

868 

670 

670 

722 

Grupper over 10 personer       

Voksne                                                

Barn 

Studenter 

 

70 

45 

 

 

70 

45 

45 

Årskort     

                          Voksne                                              

Barn  

Studenter                                              

Honnør 

 

2600 

1760 

 

2070 

 

2600 

1760 

1760 

2070 

Halvårskort                           

Voksne                                              

Barn  

Studenter                                              

Honnør 

 

1350 

900 

 

1070 

 

1733 

1173 

1173 

1380 

Leie av terapibasseng    600 600 

Grunnskolens bruk i 

Fauske 

25 m. basseng pr 

 

385 

 

 

400  

 



klassetime u/badevakt 

Terapibassenget pr. 

klassetime u/badevakt 

Begge bassengene pr. 

klassetime u/badevakt 

205 

 

560 

205 

 

560 

Trening voksne (pr time) 0,- 100 

Svømmeskole (pr time) 

(anses som kommersielt) 

0,- 0,- 

Sulitjelma Bad 2012 2013 

Billettpris  

 Voksne                                                

Barn  

Studenter  

Kulturkortet 

 

48 

20 

 

20                  

 

48 

20 

20 

19 

Klippekort   

-20 klipp voksne                                       

-20 klipp  barn 

-20 klipp studenter 

 

580 

225 

 

 

580 

225 

225 

Grunnskolens bruk i 

Sulitjelma 

104280 104280 

Årskort voksne 1440 1440 

Halvårskort voksne 765 960 

Årskort barn 442 442 

Halvårskort barn 230 295 

Årskort studenter  442 

Halvårskort studenter  295 

Trening aktivitet voksne 

(pr time) 

0,- 100 

 

Pkt. 13 Husholdningsgebyrer 

Størrelse 

dunk 2013 

Kommunalt 

tillegg Sum 

Sum inkl 

mva 

Ekstra 

tømming pr 

tømming 

Hyppigere 

tømming 

Grunngebyr 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384 

80 liter 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384 

130 liter 2149 53,00 2202,00 2753,00 148 430 

190 liter 2422 53,00 2475,00 3094,00 188 485 



240 liter 2651 53,00 2704,00 3380,00 192 530 

350 liter 3953 53,00 4006,00 5008,00 292 791 

500 liter 5258 53,00 5311,00 6639,00 408 1052 

 

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2012. 

 

 

FOR-155/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Dagens avgiftspolitikk videreføres med en økning på 3,3 %. 

 

2. Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet. 

 

3. Det innføres ikke betaling for barn og unges bruk av idrett og kulturbygg i Fauske 

kommune fom. 2014. 

 

4. Betalingssatser for kommunale barnehager gjeldende fra 15/8-2013. 

Endringsforslag til punkt 1: 

Hel plass (100 %) ………………….. kr. 1930,- 

Halv plass (50 %) ………………….. kr. 965,- 

 

5. Betalingssatser for SFO skoleåret 2013/2014 

Endringsforslag til punkt 1 og 2: 

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

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

 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune med følgende 

endringer: 

Prinsippet om ikke-betaling for barn og unges bruk av idrett- og kulturbygg videreføres. 

Rådmannen fremmer egen sak om retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg og 

idrettsanlegg, gymsaler og idrettsdeler av skoler til politisk behandling. 

De retningsgivende prinsippene må sees i sammenheng med sak om framtidig 

eiendomsforvaltning og sak om prinsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag og 

foreninger. 

 

Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet. 

  

Pkt. 1.7 Vestmyra barnehage (leiepriser pr. time) 

Beskrivelse 2012 2013 

Ballettsall pr. time 135,- 139,- 

Squashhall pr. time        70,- 72,- 

Treningssal(Karate) 0,- 0,- 



 

Pkt. 1.8 Fauskebadet og Sulitjelma Bad 

Beskrivelse 

Fauskebadet 
2012 Foreslått pris 2013 

Billettpris                          

Voksne       

Barn 

Studenter 

Familie  

Honnør 

Kulturkortet 

 

85 

65 

 

210 

75 

55 

 

89 

67 

67 

215 

77 

57 

Klippekort              

Voksne  12 klipp                                                    

Barn         12 klipp 

Studenter    12 klipp                                                   

Honnør     12 klipp 

 

868 

670 

 

722 

 

868 

670 

670 

722 

Grupper over 10 personer       

Voksne                                                

Barn 

Studenter 

 

70 

45 

 

 

70 

45 

45 

Årskort     

                          Voksne                                              

Barn  

Studenter                                              

Honnør 

 

2600 

1760 

 

2070 

 

2600 

1760 

1760 

2070 

Halvårskort                           

Voksne                                              

Barn  

Studenter                                              

Honnør 

 

1350 

900 

 

1070 

 

1733 

1173 

1173 

1380 

Leie av terapibasseng    600 600 

Grunnskolens bruk i 

Fauske 

25 m. basseng pr 

klassetime u/badevakt 

Terapibassenget pr. 

klassetime u/badevakt 

Begge bassengene pr. 

klassetime u/badevakt 

 

385 

 

205 

 

560 

 

400  

 

205 

 

560 

Trening voksne (pr time) 0,- 100 



Svømmeskole (pr time) 

(anses som kommersielt) 

0,- 0,- 

Sulitjelma Bad 2012 2013 

Billettpris  

 Voksne                                                

Barn  

Studenter  

Kulturkortet 

 

48 

20 

 

20                  

 

48 

20 

20 

19 

Klippekort   

-20 klipp voksne                                       

-20 klipp  barn 

-20 klipp studenter 

 

580 

225 

 

 

580 

225 

225 

Grunnskolens bruk i 

Sulitjelma 

104280 104280 

Årskort voksne 1440 1440 

Halvårskort voksne 765 960 

Årskort barn 442 442 

Halvårskort barn 230 295 

Årskort studenter  442 

Halvårskort studenter  295 

Trening aktivitet voksne 

(pr time) 

0,- 100 

 

Pkt. 13 Husholdningsgebyrer 

Størrelse 

dunk 2013 

Kommunalt 

tillegg Sum 

Sum inkl 

mva 

Ekstra 

tømming pr 

tømming 

Hyppigere 

tømming 

Grunngebyr 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384 

80 liter 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384 

130 liter 2149 53,00 2202,00 2753,00 148 430 

190 liter 2422 53,00 2475,00 3094,00 188 485 

240 liter 2651 53,00 2704,00 3380,00 192 530 

350 liter 3953 53,00 4006,00 5008,00 292 791 

500 liter 5258 53,00 5311,00 6639,00 408 1052 

 

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2012. 

 

 

KOM-179/12 VEDTAK-  13.12.2012 



 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende: 

1. Dagens avgiftspolitikk videreføres med en økning på 3,3 %. 

 

2. Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet. 

 

3. Det innføres ikke betaling for barn og unges bruk av idrett og kulturbygg i Fauske 

kommune fom. 2014. 

 

4. Betalingssatser for SFO skoleåret 2013/2014 

Endringsforslag til punkt 1 og 2: 

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

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

 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune med følgende 

endringer: 

Prinsippet om ikke-betaling for barn og unges bruk av idrett- og kulturbygg videreføres. 

Rådmannen fremmer egen sak om retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg og 

idrettsanlegg, gymsaler og idrettsdeler av skoler til politisk behandling. 

De retningsgivende prinsippene må sees i sammenheng med sak om framtidig 

eiendomsforvaltning og sak om prinsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag og 

foreninger. 

 

Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet. 

  

Pkt. 1.7 Vestmyra barnehage (leiepriser pr. time) 

Beskrivelse 2012 2013 

Ballettsall pr. time 135,- 139,- 

Squashhall pr. time        70,- 72,- 

Treningssal(Karate) 0,- 0,- 

 

Pkt. 1.8 Fauskebadet og Sulitjelma Bad 

Beskrivelse 

Fauskebadet 
2012 Foreslått pris 2013 

Billettpris                          

Voksne       

Barn 

Studenter 

Familie  

Honnør 

Kulturkortet 

 

85 

65 

 

210 

75 

55 

 

89 

67 

67 

215 

77 

57 



Klippekort              

Voksne  12 klipp                                                    

Barn         12 klipp 

Studenter    12 klipp                                                   

Honnør     12 klipp 

 

868 

670 

 

722 

 

868 

670 

670 

722 

Grupper over 10 personer       

Voksne                                                

Barn 

Studenter 

 

70 

45 

 

 

70 

45 

45 

Årskort     

                          Voksne                                              

Barn  

Studenter                                              

Honnør 

 

2600 

1760 

 

2070 

 

2600 

1760 

1760 

2070 

Halvårskort                           

Voksne                                              

Barn  

Studenter                                              

Honnør 

 

1350 

900 

 

1070 

 

1733 

1173 

1173 

1380 

Leie av terapibasseng    600 600 

Grunnskolens bruk i 

Fauske 

25 m. basseng pr 

klassetime u/badevakt 

Terapibassenget pr. 

klassetime u/badevakt 

Begge bassengene pr. 

klassetime u/badevakt 

 

385 

 

205 

 

560 

 

400  

 

205 

 

560 

Trening voksne (pr time) 0,- 100 

Svømmeskole (pr time) 

(anses som kommersielt) 

0,- 0,- 

Sulitjelma Bad 2012 2013 

Billettpris  

 Voksne                                                

Barn  

Studenter  

Kulturkortet 

 

48 

20 

 

20                  

 

48 

20 

20 

19 

Klippekort   

-20 klipp voksne                                       

-20 klipp  barn 

 

580 

225 

 

580 

225 



-20 klipp studenter  225 

Grunnskolens bruk i 

Sulitjelma 

104280 104280 

Årskort voksne 1440 1440 

Halvårskort voksne 765 960 

Årskort barn 442 442 

Halvårskort barn 230 295 

Årskort studenter  442 

Halvårskort studenter  295 

Trening aktivitet voksne 

(pr time) 

0,- 100 

 

Pkt. 13 Husholdningsgebyrer 

Størrelse 

dunk 2013 

Kommunalt 

tillegg Sum 

Sum inkl 

mva 

Ekstra 

tømming pr 

tømming 

Hyppigere 

tømming 

Grunngebyr 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384 

80 liter 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384 

130 liter 2149 53,00 2202,00 2753,00 148 430 

190 liter 2422 53,00 2475,00 3094,00 188 485 

240 liter 2651 53,00 2704,00 3380,00 192 530 

350 liter 3953 53,00 4006,00 5008,00 292 791 

500 liter 5258 53,00 5311,00 6639,00 408 1052 

 

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dunk eks.mva. og er uendret fra 2012. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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Avdelingsleder servicetorget    



Enhetsledere    

Fauske kirkelige fellesråd Postboks 384 8201 FAUSKE 

IRIS Salten IKS Postboks 6094 8031 BODØ 

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Revisor    

Rådmann    

Salten Brann IKS Postboks 319 8001 BODØ 

Skolefaglig rådgiver    

Økonomisjef    
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NORM FOR SOSIALHJELP 2013 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2008 ble det forutsatt at normen for økonomisk sosialhjelp 

årlig legges fram som egen sak i forbindelse med neste års budsjettarbeid. 

 

Sosial og helsedepartementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av 

stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen trådde i kraft 1. januar 2010. Regelen om økonomisk stønad til livsopphold 

er videreført med samme innhold som i sosialtjenesteloven. Nytt rundskriv av 22.06.12 er 

utarbeidet og gjeldende (H35/2012). Fylkesmannen gjennomfører opplæring i nytt rundskriv for 

ansatte i NAV fram mot årsskiftet. 

  

De veiledende retningslinjene er prisjustert i tråd med konsumprisindeksen for perioden 2002 til 

2011, med unntak av 2007 og 2009 hvor satsene ble hevet med 5 % utover prisstigning. 

  

De veiledende retningslinjene erstatter ikke NAVs rett og plikt til å utøve skjønn ved vurdering 

av søknader om økonomisk hjelp. Videre står den enkelte kommune i utgangspunktet fritt til å 

fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Det forutsettes imidlertid at stønaden som gis sikrer 

søkeren et forsvarlig livsopphold.  

 

Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 

18. NAV har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og 

ved utmåling av stønad. Satsene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det 

skjønn som skal utøves.  

  

Formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen sier følgende:  

o Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og 

økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og 

fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  

o Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud.  



o Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  

 

 

De veiledende statlige normene er supplert med mer detaljerte retningslinjer slik at kommunen 

får en hensiktsmessig struktur på de lokale normene. Det har viset seg hensiktsmessig å operere 

med korttidsnorm/nødhjelp, egen norm for hjemmeboende/hybelboende ungdom, samvær med 

barn og lommepenger ved opphold i institusjon. Retningslinjene er i de senere år regulert opp 

med samme prosentsats som for de veiledende normene fra staten. 

 

NAV Fauske har et systematisk fokus på barns situasjon ved kartlegging og vurdering av 

økonomisk stønad til søkere med økonomiansvar for barn. Det tas spesielt hensyn til om det er 

barn i husstanden ved vurdering av søknad til strøm- og husleierestanser. NAV Fauske utmåler 

en uke ekstra livsopphold/stønad i henhold til normene nedenfor, til voksne i forbindelse med 

julefeiring. For hvert barn i familien utmåles to uker ekstra utbetaling til jul etter nivå på 

langtidsnorm for barn.   

 

Fauske kommunes veiledende retningslinjer/norm for økonomisk hjelp til livsopphold, etter lov 

om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen fra 01.01.12 

 

Langtidsnorm  

Enslige         5.373,- 

Ektepar/samboere         8.924,- 

Person i bofellesskap/ samboer en pers         4.462,- 

Barn 0 – 5 år         2.049,-  

Barn 6 – 10 år         2.724,- 

Barn 11 – 17 år         3.415,- 

   

Korttidshjelp/nødhjelp  

Enslig        2.790,- 

Par        5.580,- 

Barn 0 – 5år        1.546,- 

Barn 6 – 10 år        1.936,- 

Barn 11 – 17 år        2.347,- 

  

Hjemmeboende/hybelboende ungdom over 18 år        4.170,- 

  

Ved samvær med barn benyttes langtidsnorm pr. dag  

  0 -5 år      ( kr. 69,- pr. døgn)        2.049,- 

  6 - 10 år   (  ”   91,- ”       ”   )        2.724,- 

11 – 17 år   ( ” 113,-  ”       ”  )        3.415,- 

  

Lommepenger ved opphold i institusjon        2.142,- 

(kort opphold kr. 73,- pr.dag, kr 510,- pr uke)  

 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet, mat og 

drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer. Medier og kommunikasjon, 



fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i 

forbindelse med daglige gjøremål) inngår også, jfr. rundskriv H-35/2012 punkt 4.18.2.28 -49. 

 

Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring, samt innbo og utstyr inngår i 

kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende 

retningslinjene. Dette er forhold som vurderes særskilt.  

 

Utgifter som i rundskriv H-35/2012 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i 

utregningsgrunnlaget for veiledende retningslinjer. Dette gjelder utgifter ved høgtids- og 

merkedager, fritidsutstyr, spedbarnutstyr, barnepass, skolestart, videregående utdanning, utgifter 

ved samvær med barn, lege, psykolog, legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler, 

flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold, og ellers særlige behov. Dette er utgifter som 

avhengig av den konkrete situasjon kan være en del av livsoppholdet, og i de tilfeller skal inngå i 

grunnlaget for utmåling av stønad.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er saksbehandlers vurdering at de statlige normene med de lokale tilleggsnormene danner en 

hensiktsmessig økonomisk ramme rundt forvaltningen av lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen.  

 

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete 

og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har 

både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. I alle vurderinger skal 

det legges vekt på å fremme lovens formål best mulig. Vurderingene skal gjøres innenfor 

rammen av gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser, og så langt som mulig foretas i samarbeid 

med tjenestemottakeren.  

 

Forholdet til andre statlige ytelser er også av betydning for vurdering av størrelsen på 

sosialhjelpsnormen, da det bør være et hensiktsmessig forhold, slik at individets basisbehov 

ivaretas, samtidig som ytelsen motiverer til arbeid og aktivitet.  

 

INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

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

normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 

 

DRIF-103/12 VEDTAK-  21.11.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende normer + 20 % økning for 

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

tråd med de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 

Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

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

normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 

 

FOR-154/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende normer + 20 % økning for 

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

tråd med de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

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

normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 

 

KOM-180/12 VEDTAK-  13.12.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende normer + 20 % økning for 

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

tråd med de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 

Vera Solbakk (KRF) foreslo: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende normer + 5 % økning for utmåling 

av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 5 % økning reguleres i tråd med 

de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 

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

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

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre benytter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av 

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

normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder NAV    



Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Økonomisjef    
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BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016 

   

 
Vedlegg: Budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg. 

 

INNSTILLING : 
 

 

1. Strategisk innretning 

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

Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby 

godt nok tjenestetilbud til befolkningen.  

b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og 

unge. 

c. Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med 

helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt 

øyeblikkelig hjelp. 

d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være 

morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien. 

e. Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013 for å sikre 

Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen 

og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støtte utviklingen 

innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor 

gjeldende driftsrammer.  Den administrative organisering av ledernivået mellom 

rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene; 

i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn 

under en felles konstituert kommunalsjef.  Dette området benevnes 

heretter som Helse og Omsorg. 

ii. Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrering legges inn under 

en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst. 

iii. VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles 

kommunalsjef.  Dette området benevnes heretter Plan og 

kommunaltekniske tjenester. 



f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg  

g. Bemanningsprosjektet vil fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012. 

h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kunne håndtere 

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, 

byggegodkjenning, detaljplaner mv. 

i. Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur. 

j. Det ansettes egen kommunikasjonsrådgiver som kan belastes næringsfondet 
k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med 

etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget. 

l. Rådmannen ønsker å starte et arbeide med samlokalisert brannordning og VVA, 

samt utrede flytting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentrum. 

 

2. Økonomiplan 2014-2016.  

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til 

økonomiplan for Fauske kommune.  

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

forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kunne møte de økonomiske 

utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt 

utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne redusere driften 

med 16,1 mill. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er 

vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025 

c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barnehagestruktur 

i Fauske kommune.  

d. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av 

interkommunalt samarbeid, herunder med fokus på brannberedskap og behovet 

for koordinering mellom kommunene.  

e. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning av drift, 

organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen. 

f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere;  

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser 

ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillige lag og foreninger 

iii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre 

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes. 

 

 

3. Budsjett 2013. 

 

a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

b. Budsjettrammer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

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

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

saker. 

c. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mill. kr skal fordeles enhetene i 

økonomimelding 1/2013. 

d. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas 

e. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste 

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

første ledd, bokstav e.  



i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første 

ledd: 

1. boliger 7 ‰  

2. verker og bruk: 7 ‰  

3. Forretningseiendommer: 7 ‰ 

ii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives 

av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, 

jf. § 7, bokstav a.  Drives det kommersiell virksomhet i hele eller 

deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der 

kommersiell drift skjer. 

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes som følger; ….. 

ii. Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger; ….. 

g. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på inntil 45,446 mill. kroner. 

Låneopptaket er fordelt slik: 

 

 

Ordinær investering 2013 Beløp (i  1000 kr)

Område 2013

Skolemateriel l 1 000                    

IT utstyr 2 000                    

Vestmyra  skole -                        

Va lnesfjord skole/flerbrukshal l 1 000                    

Ventekostnader skolestruktur 2 000                    

Sul i tjelma skole 27 728                  

Fotbal lha l l 1 880                    

Aks jon skolevei 200                       

Bol iger Tareveien 2 000                    

Torggata  16 26 000                  

Oppgradering gatelys 500                       

Oppgradering eks is terende eiendomsmasse 2 000                    

Oppgradering maskinpark 2 000                    

Sul i tjelma Barnehage 500                       

Ski l ting 150                       

Kunstgress  Finneid 900                       

Heis  på  sykehjemmet 1 200                    

Utredning samlokal isering tekn.tj. 1 000                    

Finaniseringsbehov (ex. Vann/Avløp) 72 058                  

Mva kompensas jon -14 412                 

Bruk av investerings fond -15 000                 

Investeringsti l skudd husbanken -7 200                   

Nye lån eks  VA -35 446                 

VA 2013

Vann 7 000                    

Avløp 3 000                    

Nye VAR lån -10 000                 

Totalt nye lån 2013 -45 446                 



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

og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. 

 

 

FOR-157/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av 

AP og H: 

Budsjettforslag 2013 og økonomiplan 

Endringsforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre ift. Rådmannens budsjettforslag. 

 

1. Økonomi 

Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta 

går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet til 

nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyring og 

å redusere kostnader.  

 

Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruket på vikarer – dette har gitt resultater 

men ennå er forbruket for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned 

vikarbruken utover budsjettet.  

 

Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmannens forslag legger til 

grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi strammer ytterligere inn på bemanningen. Dette 

øker kuttet ”generelle tiltak” med 1,85 millioner kroner.  

 

 

2. Skole 

2012 har vært et år preget av en stor skoledebatt. Den nye skolestrukturen frigjør 

ressurser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune 

vil få topp moderne skoler i alle 3 sentra.  

 

a. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette 

byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 millioner. Deretter fullfinansieres 

skolen med bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmannen må ha full 

fokus på å ferdigstille planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstilles senest til 

skolestart 2016.  

b. Strømsnes skole og flerbrukshall planlegges i 2014. 

 

 

3. Barnehager 

Fauske kommune har full barnehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De 

private og kommunale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et 

konkurransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemanningen reduseres 

ikke og forslaget om å ikke tildele barnehageplass til barn født etter 01.09. strykes.  

 

a. Kuttene til barnehagesektoren tilbakeføres. 

b. Fauske kommune skal ha full barnehagedekning som et klart mål 

 

 

4. Helse og omsorg 



a. Demensboliger i Eiaveien 

I 2013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstilt satsing på en 

bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette 

prosjektet vil sette kommunen i front når det gjelder tilbud til denne 

pasientgruppen.  

b. Omsorgsboliger  

Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentrum og på Strømsnes. Dette er prosjekter 

som vil kunne avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske 

helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det 

vises til bevilgning i budsjettet for 2012. 

c. Sagatun 

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av grunnforhold og tilstand til huset. 

Når dette er klart, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal 

videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflyttingsklar i løpet av året, skal 

beboerne flyttes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i 

budsjettreguleringer. 

 

NAV/praksisplasser 

Rådmannen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale 

virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som 

vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år). 

 

 

5. Kultur 

Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen 

og hver dag skjer en rekke kulturarrangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært 

opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode rammevilkår og 

forutsigbarhet. 

 

Fauske kommune er blitt en stolt arrangør by. 2012 ble et jubelår som begynte med NM 

på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands 

første VM, i september. I tillegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irsk festival, 

Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangør by ønsker vi 

å støtte opp om og videreutvikle. 

 

a. Store arrangementer 

Det skal også i 2013 arrangeres store arrangementer i Fauske, her nevnes 

Årsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for barn og unge. 

Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arrangementer i kommunen. 

Det settes derfor av kr. 350.000 til slike arrangementer som driftsutvalget 

forvalter.  

Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturtiltak reverseres.  

b. Allaktivitetshus 

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stilling 

til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og 

rådmannen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2 

millioner kroner til å ferdigstille forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak 

gjennom det ekstraordinære utbyttet fra IRIS Salten. 

c. Sak om Kulturmidler 



Det vil i januar komme en sak hvor man går igjennom tilskuddene til lag og 

foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av 

midlene mot barn og unge. Tilskuddet til Holtanlia vil bli vurdert i denne 

behandlingen. 

d. Bibliotek i Valnesfjord 

Biblioteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge til 

helsesenteret i Valnesfjord – 10.000 kroner. 

e. Ungdomsklubben i Valnesfjord 

Ungdomsklubben drives videre som nå. 

f. Samfunnshuset i Sulitjelma 

Prosjektet med oppgradering av samfunnshuset skal dekke utgifter for inntil 

150.000. Dette dekkes av næringsfondet. 

 

 

6. Idrett 

Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil 

fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballhall med 5 millioner kroner. Dette 

finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall – 5 millioner kroner.  

 

 

7. Infrastruktur 

I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 millioner til diverse infrastrukturtiltak. Denne satsingen 

skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulitjelma som er et 

spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette 

gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbakken, toalettforhold ved Skihytta og 

veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler 

bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 millioner kroner som blir kommunens andel.  

 

Vi søker å løse saken om varme i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av 

ferdigstillelse legges frem som egen sak innen 01.04.  

 

a. Ferdigstillelse prosjekter Sulitjelma – 3,4 millioner kroner 

b. Øvrige veiprosjekter – 2.6 millioner kroner. 

c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum. 

 

 

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter 

a. Furnesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr. 

budsjettvedtak 2012. 

b. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstilles i 2013. Dette er 

en betydelig satsing på boligsosiale tiltak. 

 

 

9. Tilgjengelighet for alle 

a. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøtekomme kravet til universell 

utforming. Dette er en gammel sak som nå må finne sin løsning. 

b. Isfrie fortauer vil bedre fremkommeligheten i sentrum betydelig for alle. 

c. Utskifting av lyspunktene ved veien til LED lys øker sikt og dermed 

fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen 



utover rådmannens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er muligheter 

for støtte til dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova. 

d. Tidligere bevilgning til Erikstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det 

forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr 

4,1 millioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 millioner kroner til fullfinansiering 

av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskridelsene til Erikstad gravlund. 

e. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen 

komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne 

saken legges frem til behandling i god tid før sommeren. 

 

 

10.  Salg av bolig- og næringsarealer 

a. Det budsjetteres med salg av bolig- og næringsarealer på 10 millioner kroner. 6 

millioner av disse finansierer punkt 7 – infrastruktur. Øvrige midler settes av til 

fremtidige skoleinvesteringer. 

b. Det er stor etterspørsel etter næringsarealer på Fauske. Dette er meget positivt. Vi 

må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brukes til nyetableringer.  

 

 

11. Mineralstrategi 

Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre 

mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges 

frem raskt for Stortinget og Fauske kommune vil følge opp denne meldingen når den 

foreligger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne 

viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for 

næringen til Fauske.  

 

 

12.  Talldel 

 
Tiltak Økt 

utgift/redusert 

inntekt 

Økt 

inntekt/redusert 

utgift 

  

Barnehage 1300    

Tilskudd arrangementer  

350 

   

Teleslynge bibliotek 10    

Universell utforming 

Fauskebadet 

200    

Bibliotek 76    

ungdomsklubb 179    

Holtanlia 40    

Fauskebadet 243 25   

Brannstasjonen  600   

Nedbemanning  1850   

Besparelse innkjøp  1000   

Reversert kulturkutt 450    

Formannskapets 

disposisjon 

627    



Sum 3475 3475   

 

 
Investeringer, endringer ift Rådmannen 

 

Tiltak 2013 2014 2015 2016 

Veiprosjekter Sulitjelma 3400    

Øvrige vei investeringer 2600    

Servicebygg Erikstad 2000    

Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000  

Valnesfjord 

skole/flerbrukshall 

 9000 30000 20000 

Allaktivitetshus 2200    

Fotballhall 50001    

Oppgradering til LED 

lys 

5002 500 500 500 

 
1
 – Bevilges over hjemfallsfondet 

2
- Bevilges utover rådmannens forslag 

 

 

Innstillingen ble enstemmig forkastet. 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 

Innstillingen med endringer ble vedtatt 6 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Strategisk innretning 

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

Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby 

godt nok tjenestetilbud til befolkningen.  

b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og 

unge. 

c. Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med 

helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt 

øyeblikkelig hjelp. 

d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være 

morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien. 

e. Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013 for å sikre 

Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen 

og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støtte utviklingen 

innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor 

gjeldende driftsrammer.  Den administrative organisering av ledernivået mellom 

rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene; 

i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn 

under en felles konstituert kommunalsjef.  Dette området benevnes 

heretter som Helse og Omsorg. 

ii. Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrering legges inn under 

en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst. 



iii. VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles 

kommunalsjef.  Dette området benevnes heretter Plan og 

kommunaltekniske tjenester. 

f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg  

g. Bemanningsprosjektet vil fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012. 

h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kunne håndtere 

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, 

byggegodkjenning, detaljplaner mv. 

i. Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur. 

j. Det ansettes egen kommunikasjonsgiver som kan belastes næringsfondet 
k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med 

etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget. 

l. Rådmannen ønsker å starte et arbeide med samlokalisert brannordning og VVA, 

samt utrede flytting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentrum. 

 

4. Økonomiplan 2014-2016.  

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til 

økonomiplan for Fauske kommune.  

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

forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kunne møte de økonomiske 

utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt 

utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne redusere driften 

med 16,1 mill. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er 

vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025 

c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barnehagestruktur 

i Fauske kommune.  

d. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av 

interkommunalt samarbeid, herunder med fokus på brannberedskap og behovet 

for koordinering mellom kommunene.  

e. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning av drift, 

organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen. 

f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere;  

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser 

ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillige lag og foreninger 

iii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre 

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes. 

 

 

5. Budsjett 2013. 

 

h. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

i. Budsjettrammer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

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

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

saker. 

j. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mill. kr skal fordeles enhetene i 

økonomimelding 1/2013. 

k. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas 



l. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste 

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

første ledd, bokstav e.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første 

ledd: 

1. boliger 7 ‰  

2. verker og bruk: 7 ‰  

3. Forretningseiendommer: 7 ‰ 

ii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives 

av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, 

jf. § 7, bokstav a.  Drives det kommersiell virksomhet i hele eller 

deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der 

kommersiell drift skjer. 

m. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes som følger; ….. 

ii. Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger; ….. 

n. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på inntil 45,446 mill. kroner. 

Låneopptaket er fordelt slik: 

 



 

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

og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. 

 

 

Endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag: 

 

1. Økonomi 

Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta 

går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet til 

nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyring og 

å redusere kostnader.  

 

Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruket på vikarer – dette har gitt resultater 

men ennå er forbruket for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned 

vikarbruken utover budsjettet.  

 

Ordinær investering 2013 Beløp (i  1000 kr)

Område 2013

Skolemateriel l 1 000                    

IT utstyr 2 000                    

Vestmyra  skole -                        

Va lnesfjord skole/flerbrukshal l 1 000                    

Ventekostnader skolestruktur 2 000                    

Sul i tjelma skole 27 728                  

Fotbal lha l l 1 880                    

Aks jon skolevei 200                       

Bol iger Tareveien 2 000                    

Torggata  16 26 000                  

Oppgradering gatelys 500                       

Oppgradering eks is terende eiendomsmasse 2 000                    

Oppgradering maskinpark 2 000                    

Sul i tjelma Barnehage 500                       

Ski l ting 150                       

Kunstgress  Finneid 900                       

Heis  på  sykehjemmet 1 200                    

Utredning samlokal isering tekn.tj. 1 000                    

Finaniseringsbehov (ex. Vann/Avløp) 72 058                  

Mva kompensas jon -14 412                 

Bruk av investerings fond -15 000                 

Investeringsti l skudd husbanken -7 200                   

Nye lån eks  VA -35 446                 

VA 2013

Vann 7 000                    

Avløp 3 000                    

Nye VAR lån -10 000                 

Totalt nye lån 2013 -45 446                 



Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmannens forslag legger til 

grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi strammer ytterligere inn på bemanningen. Dette 

øker kuttet ”generelle tiltak” med 1,85 millioner kroner.  

 

 

2. Skole 

2012 har vært et år preget av en stor skoledebatt. Den nye skolestrukturen frigjør 

ressurser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune 

vil få topp moderne skoler i alle 3 sentra.  

 

c. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette 

byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 millioner. Deretter fullfinansieres 

skolen med bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmannen må ha full 

fokus på å ferdigstille planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstilles senest til 

skolestart 2016.  

d. Strømsnes skole og flerbrukshall planlegges i 2014. 

 

 

3. Barnehager 

Fauske kommune har full barnehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De 

private og kommunale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et 

konkurransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemanningen reduseres 

ikke og forslaget om å ikke tildele barnehageplass til barn født etter 01.09. strykes.  

 

c. Kuttene til barnehagesektoren tilbakeføres. 

d. Fauske kommune skal ha full barnehagedekning som et klart mål 

 

 

4. Helse og omsorg 

d. Demensboliger i Eiaveien 

I 2013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstilt satsing på en 

bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette 

prosjektet vil sette kommunen i front når det gjelder tilbud til denne 

pasientgruppen.  

e. Omsorgsboliger  

Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentrum og på Strømsnes. Dette er prosjekter 

som vil kunne avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske 

helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det 

vises til bevilgning i budsjettet for 2012. 

f. Sagatun 

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av grunnforhold og tilstand til huset. 

Når dette er klart, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal 

videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflyttingsklar i løpet av året, skal 

beboerne flyttes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i 

budsjettreguleringer. 

 

NAV/praksisplasser 

Rådmannen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale 

virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som 

vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år). 



 

 

5. Kultur 

Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen 

og hver dag skjer en rekke kulturarrangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært 

opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode rammevilkår og 

forutsigbarhet. 

 

Fauske kommune er blitt en stolt arrangør by. 2012 ble et jubelår som begynte med NM 

på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands 

første VM, i september. I tillegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irsk festival, 

Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangør by ønsker vi 

å støtte opp om og videreutvikle. 

 

g. Store arrangementer 

Det skal også i 2013 arrangeres store arrangementer i Fauske, her nevnes 

Årsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for barn og unge. 

Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arrangementer i kommunen. 

Det settes derfor av kr. 350.000 til slike arrangementer som driftsutvalget 

forvalter.  

Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturtiltak reverseres.  

h. Allaktivitetshus 

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stilling 

til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og 

rådmannen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2 

millioner kroner til å ferdigstille forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak 

gjennom det ekstraordinære utbyttet fra IRIS Salten. 

i. Sak om Kulturmidler 

Det vil i januar komme en sak hvor man går igjennom tilskuddene til lag og 

foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av 

midlene mot barn og unge. Tilskuddet til Holtanlia vil bli vurdert i denne 

behandlingen. 

j. Bibliotek i Valnesfjord 

Biblioteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge til 

helsesenteret i Valnesfjord – 10.000 kroner. 

k. Ungdomsklubben i Valnesfjord 

Ungdomsklubben drives videre som nå. 

l. Samfunnshuset i Sulitjelma 

Prosjektet med oppgradering av samfunnshuset skal dekke utgifter for inntil 

150.000. Dette dekkes av næringsfondet. 

 

 

6. Idrett 

Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil 

fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballhall med 5 millioner kroner. Dette 

finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall – 5 millioner kroner.  

 

 

7. Infrastruktur 



I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 millioner til diverse infrastrukturtiltak. Denne satsingen 

skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulitjelma som er et 

spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette 

gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbakken, toalettforhold ved Skihytta og 

veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler 

bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 millioner kroner som blir kommunens andel.  

 

Vi søker å løse saken om varme i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av 

ferdigstillelse legges frem som egen sak innen 01.04.  

 

a. Ferdigstillelse prosjekter Sulitjelma – 3,4 millioner kroner 

b. Øvrige veiprosjekter – 2.6 millioner kroner. 

c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum. 

 

 

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter 

c. Furnesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr. 

budsjettvedtak 2012. 

d. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstilles i 2013. Dette er 

en betydelig satsing på boligsosiale tiltak. 

 

 

9. Tilgjengelighet for alle 

f. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøtekomme kravet til universell 

utforming. Dette er en gammel sak som nå må finne sin løsning. 

g. Isfrie fortauer vil bedre fremkommeligheten i sentrum betydelig for alle. 

h. Utskifting av lyspunktene ved veien til LED lys øker sikt og dermed 

fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen 

utover rådmannens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er muligheter 

for støtte til dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova. 

i. Tidligere bevilgning til Erikstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det 

forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr 

4,1 millioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 millioner kroner til fullfinansiering 

av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskridelsene til Erikstad gravlund. 

j. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen 

komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne 

saken legges frem til behandling i god tid før sommeren. 

 

 

10.  Salg av bolig- og næringsarealer 

c. Det budsjetteres med salg av bolig- og næringsarealer på 10 millioner kroner. 6 

millioner av disse finansierer punkt 7 – infrastruktur. Øvrige midler settes av til 

fremtidige skoleinvesteringer. 

d. Det er stor etterspørsel etter næringsarealer på Fauske. Dette er meget positivt. Vi 

må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brukes til nyetableringer.  

 

 

11. Mineralstrategi 

Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre 

mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges 



frem raskt for Stortinget og Fauske kommune vil følge opp denne meldingen når den 

foreligger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne 

viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for 

næringen til Fauske.  

 

 

12.  Talldel 

 
Tiltak Økt 

utgift/redusert 

inntekt 

Økt 

inntekt/redusert 

utgift 

  

Barnehage 1300    

Tilskudd arrangementer  

350 

   

Teleslynge bibliotek 10    

Universell utforming 

Fauskebadet 

200    

Bibliotek 76    

ungdomsklubb 179    

Holtanlia 40    

Fauskebadet 243 25   

Brannstasjonen  600   

Nedbemanning  1850   

Besparelse innkjøp  1000   

Reversert kulturkutt 450    

Formannskapets 

disposisjon 

627    

Sum 3475 3475   

 

 
Investeringer, endringer ift Rådmannen 

 

Tiltak 2013 2014 2015 2016 

Veiprosjekter Sulitjelma 3400    

Øvrige vei investeringer 2600    

Servicebygg Erikstad 2000    

Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000  

Valnesfjord 

skole/flerbrukshall 

 9000 30000 20000 

Allaktivitetshus 2200    

Fotballhall 50001    

Oppgradering til LED 

lys 

5002 500 500 500 

 
1
 – Bevilges over hjemfallsfondet 

2
- Bevilges utover rådmannens forslag 

 

 



AMU-026/12 VEDTAK-  03.12.2012 
 

AMU tar budsjett, økonomiplan samt konkretisering av administrativ struktur til 

orientering 

 

 

ELD-041/12 VEDTAK-  06.12.2012 
 

Regnskapssjef orienterte. 

 

Leder fremmet følgende forslag: 

Eldrerådet tar Budsjettforslag 2013, økonomiplan 2014-2016 til orientering og vil 

prioritere følgende: 

1. Midlertidig stenging av Sagatun som har medført omgjøring av enkeltrom til 

dobbeltrom ved sykehjemmet er en stor belastning for de som blir berørt. Denne 

ordningen må bli kortvarig. Eldrerådet ber om at renovering av Sagatun 

intensiveres, slik at beboerne kan flytte tilbake snarest. 

 

2. Eldrerådet er blitt orientert om at det er ventelister på sykehjemsplasser/heldøgns 

pleie om omsorgsplasser i Fauske. De tiltak som Fauske vil iverksette for å møte 

dette, er omgjøring av flere enkeltrom til dobbeltrom. Dette går eldrerådet sterkt 

imot. Våre eldre og syke har krav på en verdig alderdom og eldreomsorg i Fauske. 

Dobbeltrom ivaretar ikke disse verdier. Eldrerådet ber derfor om at kommunen tar 

frem vedtaket og planene om å etablere nye sykehjemsplasser/heldøgns pleie og 

omsorgsplasser i Valnesfjord til erstatning for nedlegging av Fauske Bygdeheim. 

 

3. I det fremlagte budsjettforslag, under punktet Helse- og omsorgsplanen 

fremkommer følgende: «Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste og 

Demens Boliger i Eiaveien»: Eldrerådet ser frem til å få fremlagt de konkrete 

planer for bygging av boliger i Eiaveien, og ikke minst hvordan driften og 

tjenestene skal utføres ved disse boliger. Eldrerådet ber om at hjemmetjenesten 

styrkes. 

 

Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Eldrerådet tar Budsjettforslag 2013, økonomiplan 2014-2016 til orientering og vil 

prioritere følgende: 

1. Midlertidig stenging av Sagatun som har medført omgjøring av enkeltrom til 

dobbeltrom ved sykehjemmet er en stor belastning for de som blir berørt. Denne 

ordningen må bli kortvarig. Eldrerådet ber om at renovering av Sagatun 

intensiveres, slik at beboerne kan flytte tilbake snarest. 

 

2. Eldrerådet er blitt orientert om at det er ventelister på sykehjemsplasser/heldøgns 

pleie om omsorgsplasser i Fauske. De tiltak som Fauske vil iverksette for å møte 

dette, er omgjøring av flere enkeltrom til dobbeltrom. Dette går eldrerådet sterkt 

imot. Våre eldre og syke har krav på en verdig alderdom og eldreomsorg i Fauske. 

Dobbeltrom ivaretar ikke disse verdier. Eldrerådet ber derfor om at kommunen tar 

frem vedtaket og planene om å etablere nye sykehjemsplasser/heldøgns pleie og 

omsorgsplasser i Valnesfjord til erstatning for nedlegging av Fauske Bygdeheim. 



 

3. I det fremlagte budsjettforslag, under punktet Helse- og omsorgsplanen 

fremkommer følgende: «Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste og 

Demens Boliger i Eiaveien»: Eldrerådet ser frem til å få fremlagt de konkrete 

planer for bygging av boliger i Eiaveien, og ikke minst hvordan driften og 

tjenestene skal utføres ved disse boliger. Eldrerådet ber om at hjemmetjenesten 

styrkes. 

 

 

 

KOM-181/12 VEDTAK-  13.12.2012 
 

Ordfører foreslo: 

Taletid: Hovedinnlegg på 15 minutter og andre innlegg på 3 minutter. 

 

Ordførers forslag ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo på vegne av AP og H følgende endring i pkt. 5 m: 

Pkt. 5 m i Rådmannens del av innstilling fra formannskapet (godtgjørelse til ordfører og 

varaordfører) strykes. 

 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

1. Felleslista fremmer rådmannens innstilling til budsjett 2013, økonomiplan 2014-2016, 

og at denne  vedtas med slike endringer: 

 

DRIFTSBUDSJETT 

Tiltak Økt utgift/redusert 

inntekt 

Økt inntekt/redusert 

utgift 

Sosialhjelpsatser, 20% 

økning 

0,70 mill.  

Reduserte SFO satser 0,30 mill.  

Styrking Hjemmetjenesten 1,00 mill.  

Gratis skolefrukt alle elever  0,40 mil.  

Generell 

effektiviseringstiltak 

2,90 mill.  

Ikke innføre nye/økte 

gebyrer 

0,30 mill.  

Opprettholde sommer SFO 0,10 mill.  

Opprettholde 

barnehagetilbud 

1,30 mill.  

Opprettholde kulturmidler 0,45 mill.  

Opprettholde bibliotek, 

Valnesfjord 

0,08 mill.  

Opprettholde tilskudd 

Nordlys skole 

0,05 mill.  

Opprettholde ungdomsklubb 

Valnf. 

0,18 mill.  

Opprettholde tilskudd 0,04 mill.  



Holtanlia 

Opprettholde skoleskyss 

Valnesfjord 

0,20 mill.  

Effektivisering ved 

rådmannens stab, herunder 

ikke opprettelse av nye 

stillinger, reduksjon av 

konsulenter, advokathjelp, 

prosjektstillinger osv. 

 

 1,60 mill. 

Konsesjonskraftinntekter  0,60 mill. 

Salgs og leieinntekter   3,00 mill. 

Nye tiltak/prosjekter 

folkehelse 

 1,00 mill. 

Ekstraordinært utbytte IRIS 

Salten 

 1,80 mill. 

SUM 8,00 mill. 8,00 mill. 

 

 

INVESTERINGSBUDSJETT 2013: 

 

Vestmyra skole, fase 2 10,00 mill. 

Sykehjemsplasser/Heldøgns pleie/ 

omsorgsplasser i Valnesfjord 

 

2,00 mill. 

Sum økte investeringskostnader 12,00 mill. 

 

 

FINANSIERING: 

Valnesfjord skole/flerbrukshall reduksjon, 1,00 mill. 

Fotballhall, reduksjon 1,88 mill. 

Utredning samlokalisering tekn.tj. 

reduksjon 

1,00 mill. 

Ventekostnader skolestruktur, reduksjon 1,00 mill. 

Salg av kommunal tomte og næringsarealer 6,00 mill. 

Økt Mva kompensasjon  

 

1,12 mill. 

SUM FINANSIERING ØKTE 

INVESTERINGER 2013 

12,00 mill. 

 

 

2. Fauske kommune skal fortsatt videreføres administrativt som en 2- to nivå kommune. 

Det opprettes ingen nye/konstituerte stillinger i administrasjonen. 

 

3. Den interkommunale PPT- ordningen sies ikke opp. 

 

4. Det utarbeides serviceerklæringer for pleie og omsorgstjenesten i Fauske. 

Serviceerklæringen legges frem for politisk gokjenning i løpet av første halvår 2013. 

 



 

Kenneth Svendsen (FrP) foreslo: 

INNLEDNING: 

 

Fauske Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Fauske 

Kommune for 2013. 

 

GENERELT OM BUDSJETTFORSLAGET 

 

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

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

Fauske kommune er derfor en rik kommune. 

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

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

ser i budsjettet for 2013. 

  

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

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

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

 

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

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

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

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

skal rapporteres fortløpende tilbake til politikerne med årsak til avviket. Dette er særdeles 

viktig når kommunen både bestiller, produserer og kontrollerer sine tjenester. 

 

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

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

dobbeltbeskatning. Eiendomsskatten fører til at bedrifter og boligeiere beskattes uten 

hensyn til skatteevne eller til overskudd. 

 

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

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

innbyggere 

 

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

Derfor må det også bli lettere for innbyggerne å bestemme hvordan deres egen kommune 

skal være.  

 

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

talsmenn overfor det offentlige.  

 

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

brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal 

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

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

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

foreldre, brukere og innbyggere.  



Fremskrittspartiets budsjettforslag frigjør gjennom ”beste praksis” store summer fra 

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

   

Fremskrittspartiets budsjettforslag innebærer en storstilt omfordeling av ressursene i 

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

tjenestetilbud til kommunens innbyggere.  

 
 

Innovasjon og økt produktivitet for mer velferd  

 

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

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

mye det er mulig å spare på alternative driftsformer.  For Fauske kommune vil bruk av 

«Beste praksis» i beste fall kunne føre til en besparelse på i overkant av 50 millioner 

kroner årlig. Men ved å sette fokus på alternative måter å drive kommunen på vil en 

kunne oppnå betydelige besparelser som kan brukes til bedre tjenesteproduksjon. 

 

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

kommunale tjenestene uavhengig av hvem som produserer tjenestene.  

 

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

bedre, uavhengig av hvem som produserer tjenesten.  

 

Det understrekes også at analysen ikke viser muligheter ved privatisering. Privatisering 

fritar kommunen fra alt ansvar og overlater tilbud og etterspørsel til markedet alene. 

Denne analysen handler altså om hvordan man kan oppnå økt produktivitet i tjenestene 

som kommunen finansierer og har ansvar for. Det er her et bedre samspill mellom 

offentlig og privat sektor i mange tilfeller vil gi det vi mener er beste praksis. 

 

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

følge av kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår.  

 

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

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

kan gjøre ting bedre.  

 

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

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

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

måles. God konkurranse til innbyggernes fordel bør vektlegge tydelige kvalitetskrav så 

vel som god ressursutnyttelse.  

 

Hvilke utslag har dette for Fauske kommune 

 

Diagrammet under viser hvilke muligheter Fauske kommune har ved å velge alternative 

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

Fauske kommune). 

 

 Sykehjem Hjemmetjeneste Renhold Drift og 

vedlikehold 



Omfang av 

tjenester 

81 plasser 514 mottakere 44745 kvm 44745 kvm 

Dagens 

kostnader 

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

Kostnad beste 

praksis 

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

Frigjort ca 24.5 mill. kr ca 12 mill. kr ca 5 mill. kr ca 9.5 mill. kr 

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

I enheter ca 40 plasser ca 170 

mottakere 

ca 10 årsverk ca 20 årsverk 

 

 

Ved konkurranseutsetting av 20 prosent av tjenesteproduksjonen knyttet til de fire 

omtalte kostnadsområdene frigjøres det en betydelig ressursgevinst. Kommunen får den 

største delen av de frigjorte ressursene i form av reduserte kostnader. Leverandører som 

driver effektivt får et overskudd. Staten får en andel av de frigjorte ressursene via skatt på 

overskudd hos eksterne leverandører.  

 

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

offentlig sektor får 94 %. 

 

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

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

 

 

FAUSKE FREMSKRITTSPARTI  VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ 

FØLGENDE MÅL : 

 

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

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

 

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

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

innbyggere.  

 

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

avhengige av kommunens tjenester i perioden. 

 

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

brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

 

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

som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

 

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

folkeavstemning. 

 

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

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

tas ut som et ekstraordinært utbytte til eierne. 



 

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

arbeide for de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for. 

 

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

et aksjeselskap. 

 

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

mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

 

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

kontantstøtte for toåringer. 

 

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

ved å selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

 

13. Rådmannen får i oppgave å fremforhandle pris med et forsikringsselskap slik at alle 

kommunenes ansatte får tilbud om tegne privat helseforsikring. 

 

14. Kommunestyret skal konsentrere seg om å gi innbyggerne et best mulig tilbud 

innenfor de områder kommunen har et lovbestemt ansvar, og til et skatte- og avgiftsnivå 

som er lavest mulig. 

 

15. Avhende storkjøkkenet på en slik måte at Fauske kommune kommer best ut av det. 

 

 

 
Mennesket vokser med sine høye mål! 

FAUSKE KOMMUNE 

SKAL VÆRE EN KOMMUNE 

TIL BESTE FOR 

INNBYGGERNE! 
 

 

 
 

Inntekter - Utgifter:  

 

Forslag til rammer for 2013:  

Emne                                    

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

1. Eiendomsskatten for boliger settes til 0  

  

2. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets vedtak: 
 



Forslag til rammer for 2013:  
     

Emne                                                                  Inntekter fra driftsbesparelser 

Effektivisering/nedbemanning Kr.       1.000.000 

Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      25.000.000 

 

Frigjort til økt drift Kr.     26.000.000 

 

Reduserte Investeringer 

Prosjektmidler kulturhus Kr.         2.200.000 

 

Økte utgifter/reduserte inntekter: 

Økte kostnader til 10 nye 

sykehjemsplasser 

Kr.     6.000.000 

Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.        500.000 

Økte kostnader for nye brukere 

hjemmetjenesten 

Kr.     1.750.000 

Økt tilskudd til frivillig kultur. Kr.          50.000 

Reduksjon eiendomsskatt for boliger Kr.     5.000.000 

 

 

Overskudd til investeringer Kr.     12.700.000 

Salg av aksjer Kr.     60.000.000 

 

 

Fond for boligbygging Kr.     10.000.000 

Mindre lån/nedbetaling lån Kr.     24.900.000 

Satsing på vei Kr.     10.000.000 
 

Avsetting til egenkapital og fond Kr.     50.000.000 
 

 

Eventuelle budsjetteringsfeil reguleres mot avsetting til egenkapital. 

 

 
Sentraladministrasjonen 

 

Fremskrittspartiet vil på generelt grunnlag hevde at kommunene har en finansiell reserve 

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

virksomhet. 

 

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

hardere. Etter Fremskrittspartiets syn ligger kommunens store uutnyttede 

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

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

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

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

kjøpes billigere og bedre på markedet.  

 

Eiendomsskatt 



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

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

merverdiavgift av påkostninger. Dessuten er eiendom allerede gjenstand for 

formuesbeskatning. 

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

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

hyttekommunen. I mange tilfeller legger hytteeieren minimalt beslag på kommunale 

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

 

Eiendomsskatt rammer barnefamilier og enslige eldre. Barnefamilier i etableringsfasen 

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

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

husverten får økt sine utgifter.  

Fremskrittspartiet foreslår derfor at eiendomsskatten for boliger settes til 0. 

 

Økt satsing på Fauske kommune 

Fremskrittspartiet ønsker en økt satsing på markedsføringstiltak av Fauske kommune. Et 

slikt prosjekt kan være et offentlig/privat samarbeids prosjekt om byggeklare tomter. 

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

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

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

 

Fauske kommune oppretter et fond som skal finansiere opparbeidelse av byggeklare 

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

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

samarbeidsformen mellom grunneierne og kommunen ligger i at kommunen finansierer 

tilrettelegging av vei, vann og avløp og markedsfører tomtene, mot at grunneierne avstår 

grunnen til boligformål, sørger for at tomtene blir gjort byggeklare og selger tomtene 

videre til en på forhånd avtalt pris. I praksis vil kommunens rolle være å legge til rette for 

og formidle en avtale mellom kjøper og selger. 

Hvilke grunneiere kommunen inngår avtale med avgjøres etter anbudsprinsippet. Det 

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

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

tomtene ut ifra kriteriene pris per tomt, og pris for opparbeidelse av boligfelt/tomt tilbys 

byggeklare boligfelt/tomter av kommunen. 

 

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

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

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

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

byggeklare tomtene i kommunen er tilgjengelige til best mulig markedspris.  På denne 

måten økes sjansen for tilflytting til kommunen betraktelig. I budsjettet er det lagt opp til 

en økning av alle gebyrer. Fremskrittspartiet legger til grunn en gjennomgående 

effektivisering og bruk av konkurranse som vil kunne redusere kostnadene, og går derfor 

mot alle gebyr økninger. 

 

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

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

mellom de aktuelle grunneierne og kommunen. Når kommunen har fått finansieringen på 

plass lyses ”anbudet” ut i kommunen. Alle grunneierne, uansett hvor de bor i kommunen 



må få anledning til å søke på ”tildeling av byggeklare boligfelt/tomter”. Anbudet skal 

foregå i to faser. I første anbudsrunde informerer grunneierne om beliggenhet, arealet 

som avstås og om ønsket salgspris pr. tomt. Når anbudsrunden er over, så er det 

planutvalgets oppgave å sile ut hvilke tilbud fra grunneierne som kommunen skal jobbe 

videre med. Planutvalget bør i denne sammenheng foreta befaring av de aktuelle 

områdene, og velge ut de tomtene som virker mest salgbare ut ifra kriteriene pris og 

beliggenhet. Når planutvalget har valgt ut hvilke tomter som virker interessante å jobbe 

videre med, så er det i neste omgang grunneiernes oppgave å beregne kostnader ved 

opparbeidelse av de aktuelle boligfelt/tomter. Jo lavere kostnad grunneierne kan tilby for 

å ferdigstille tomtene, jo billigere og mer attraktivt blir det for kommunen å finansiere 

prosjektet.  

 

Etter en helhetsvurdering basert på tomtenes salgbarhet og kommunens utgifter til 

grunnlagsinvesteringer velger planutvalget tilslutt ut de tomtene som kommunen går inn 

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

tomtene er ferdigstilt, eller kommunen kan inngå avtale med tredje part (entreprenør) om 

direkte utbetaling til dem. 

 

Salg av aksjer 

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

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

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

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

fremmer derfor forslag om at kommunens aksjepost selges.  

 
 

Grunnskolen 
 

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

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

utdanning innen allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning, samtidig som skoleverket 

er økonomisk rasjonelt og effektivt organisert.  

 

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

har en større mulighet til å påvirke sin skole. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter 

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

tilfalle den enkelte skole.  

 

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

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

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

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

 

Fremskrittspartiet har stemt imot storskole på Fauske, og mener det bør settes av midler 

til renovering av eksisterende Vestmyra skole som inkluderer en utvidelse. 

 

 

Barnehager 

 



Fremskrittspartiet mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i 

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

valgfrihet, og lovgivningen på området er altfor omfattende. 

 

Fremskrittspartiet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive barnehager. 

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

godkjente barnehager skal likestilles fra det offentliges side. Fremskrittspartiet vil 

liberalisere dagens barnehagelov og økonomisk likestille ulike former for barnepass.  

 

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

fordi Fremskrittspartiet er av den klare formening at private barnehager i kommunen gir 

et like godt tilbud til brukerne som de kommunale, men til en lavere pris.  

 

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

for hvordan vi skal få knappe resurser til å strekke lengst mulig. En konsekvens av dette 

er at nye barnehager som skal bygges i kommunen må bygges og drives i privat regi for å 

redusere kommunens utgiftsnivå.  

 

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

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

barnehagen. 

 

 

Sosiale tjenester 

 
Fremskrittspartiet vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for å 

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

som ikke er i stand til å klare seg selv.  

 

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

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

utvidet skjønn hos den enkelte sosialarbeider. 
 

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

sosialhjelpsbudsjettet.  Dette er en utvikling som Fremskrittspartiets 

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

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

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

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

reduseres. Dette bør også gjøres i Fauske kommune. 
 

 

Pleie og omsorg 
 

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

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

avgift og trygdeavgift for å motta.  

 

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

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



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

som mål at Fauske kommune skal bli landets beste plass for eldre å bo i. Dette er et 

ambisiøst mål som krever at kommunestyret er villige til å bruke midler på dette, Fauske 

Fremskrittsparti er det. 
 

Derfor ønsker Fremskrittspartiet å øke bemanningen ved sykehjemmet.  

 

Konkurranseutsetting 

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

kommunenes tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med konkurranseutsetting 

menes konkurranse om å få produsere tjenester til kommunes innbyggere, på kommunens 

vegne. Det endelige ansvaret for at innbyggerne får tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på 

tjenestene, vil fortsatt ligge hos kommunen. 

 

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

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

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

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

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

tjenesteprodusent. 

 

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

og kvantitet på tjenesteproduksjonen, samt hvilke konsekvenser det får dersom dette ikke 

innfris.  

 

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

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

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

virksomheten skilles ut i et eget selskap. 

 

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

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

 

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

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

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

lenger ha ansvar for kinotilbudet 

 

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

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

konkurranseutsette denne tjenesten kan kommunen spare midler, samtidig som tilbudet 

kvalitetsmessig forbedres.  

 

 

Teknisk sector 

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

hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen. I dag er 

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

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



arealplanlegging. Fremskrittspartiet mener dette er en hån mot lokaldemokratiet. 

Ordningen med at overordnede styringsorgan foretar avgjørende vedtak i kommunal 

arealplanlegging må avvikles. 

 

Etter Fremskrittspartiets syn skal innsigelser fra andre offentlige myndigheter enn 

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

eller dersom vesentlige offentlige verdier kan tapes gjennom kommunenes 

arealplanlegging.  

 

Ja-kommunen 

Fremskrittspartiet arbeider i alle kommuner for at kommunen skal være imøtekommende 

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

innbyggerne til gode. Kommunens forvaltning av lovverket, for eksempel Plan- og 

bygningsloven, skal skje på en slik måte at innbyggerne føler de blir behandlet rettferdig 

og med respekt. Kommunen skal etter Fremskrittspartiets syn ha bevisbyrden når den vil 

avslå en søknad, og ikke som i dag, hvor det er søkeren som nærmest må bevise 

grunnlaget for å få innvilget søknaden. Kommuner må ha sterke grunner for å avslå en 

søknad. 

 

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

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

 

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

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

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

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

for å tilegne seg eiendommer. Prisfastsetting ved salg/kjøp av landbrukseiendom er en 

sak mellom selger og kjøper, og skal derfor behandles likt med andre overdragelser av 

fast eiendom.  

 

Når det gjelder byggesøknader og regulerings saker vil Fremskrittspartiet arbeide for at 

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

til utbyggerne med mindre svært sterke grunner taler imot. Byggesakskontoret på Fauske 

er bemannet med medarbeidere av høy kvalitet, dessverre er etaten underbemannet, noe 

som fører til lang ventetid. Fremskrittspartiet ønsker derfor at en skal kjøpe slike tjenester 

eksternt. 

 

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

behandle byggesøknader og søknader om behandling av reguleringsplaner som kan dekke 

kommunens kostnader. Fremskrittspartiet vil tilrettelegge for en raskest mulig 

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

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

i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid.  

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

måte som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling. 

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

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

kommunale byråkrati, har Fremskrittspartiet som oppgave å være innbyggernes ombud i 

kommunen, og bistå med hjelp, råd og veiledning.  

 



Utbyggingsavtaler 

Fremskrittspartiet mener at kommunene skal kunne inngå utbyggingsavtaler med private 

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

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

begrenses. 

 

Fremskrittspartiet ønsker ikke at kommuner gjennom utbyggingsavtaler skal kunne kreve 

kontantvederlag fra utbygger, eller at utbygger må bygge barnehager, eksterne veier og 

skoler, som vilkår for å få etablere et boligfelt. 

 

Vann- avløps- og renovasjonsgebyrer (VAR) 

Fremskrittspartiet vil at VAR gebyrene fortsatt skal dekkes etter selvkostprinsippet, dette 

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

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

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

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

innbyggerne, men vil at disse tjenestene skal konkurranseutsettes for å sikre brukerne 

best mulig tjenester til lavest mulig pris. I Fremskrittspartiets budsjettforlag er 

konkurranse lagt inn som et bærende element noe som sikrer brukerne lavest mulig 

gebyrer. 

 

Opprettelse av aksjeselskap. 

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

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

få konkurrere om kommunale oppdrag.  

 

Vei 

Fremskrittspartiet vil vise til at andelen kommunale veier med fast dekke i Fauske er 31,1 

pst, mot et gjennomsnitt på henholdsvis 66,2 pst for landet og 52,9 pst for Nordland. 

Dette viser at det fremdeles er et betydelig etterslep for Fauske. Derfor ønsker 

Fremskrittspartiet å fortsette satsingen på veier i Fauske kommune. 

 

 

Eiendomsforvaltning 

 

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

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

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

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

 

 

Kultur  

 

Fremskrittspartiets kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. Kultur 

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

enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene behøver ikke 

nødvendigvis være det for en annen. Fremskrittspartiets grunnholdning er at kulturen skal 

være fri for politisk styring. Den må være basert på frivillighet og personlig engasjement.  

 



Fauske kommune står ovenfor betydelige investeringer i fremtiden. Spesielt vil dette gjelde 

skolestruktur og rehabilitering av Sagatun. Samtidig legger Arbeiderpartiet og Høyre opp 

til betydelige investeringer innenfor kulturområdet med Fotball hall og kulturhus på 

Fauske. Fremskrittspartiet er ikke imot kulturhus og fotball hall men mener det i langt 

større utstrekning bør brukes offentlig privat samarbeide for å realisere slike prosjekter. Et 

slikt samarbeide vil redusere både investerings- og driftskostnadene for kommunen. 

 

Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. Fremskrittspartiet 

vil ha et åpent marked for kultur, hvor folk selv kan bruke sine midler på de kulturgoder de 

ønsker å benytte seg av eller støtte opp om. Dette vil i større grad enn offentlig styrt kultur, 

sikre at midler tilflyter kulturlivet og dets aktører.  

 

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

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

kultursektoren. Inntil Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for sin politikk, ønsker vi 

subsidiært å øke støtten til arrangementer som tiltrekker seg et større antall publikum på 

bekostning av dyre tilbud som få mennesker benytter seg av.   

 

 

DIVERSE TILTAK: 

 

Fauske Fremskrittspartis forslag til vedtak : 
 

1. Eiendomsskatten for boliger settes til 0  

  

2. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets vedtak: 
 

Forslag til rammer for 2013:  
     

Emne                                                                  Inntekter fra driftsbesparelser 

Effektivisering/nedbemanning Kr.       1.000.000 

Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      25.000.000 

 

Frigjort til økt drift Kr.     26.000.000 

 

Reduserte Investeringer 

Prosjektmidler kulturhus Kr.         2.200.000 

 

Økte utgifter/reduserte inntekter: 

Økte kostnader til 10 nye 

sykehjemsplasser 

Kr.     6.000.000 

Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.        500.000 

Økte kostnader for nye brukere 

hjemmetjenesten 

Kr.     1.750.000 

Økt tilskudd til frivillig kultur. Kr.          50.000 

Reduksjon eiendomsskatt for boliger Kr.     5.000.000 

 

 

Overskudd til investeringer Kr.     12.700.000 

Salg av aksjer Kr.     60.000.000 



 

 

Fond for boligbygging Kr.     10.000.000 

Mindre lån/nedbetaling lån Kr.     24.900.000 

Satsing på vei Kr.     10.000.000 
 

Avsetting til egenkapital og fond Kr.     50.000.000 
 

 

Eventuelle budsjetteringsfeil reguleres mot avsetting til egenkapital. 
 

3. Følgende mål skal ligge til grunn for budsjettet 2013. 

 

FAUSKE FREMSKRITTSPARTI  VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ 

FØLGENDE MÅL: 

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

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

 

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

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

innbyggere.  

 

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

avhengige av kommunens tjenester i perioden. 

 

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

brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

 

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

som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

 

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

folkeavstemning. 

 

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

AS med sikte på å ta ned egenkapitalen i selskapet til et akseptabelt nivå. Det 

overskytende skal tas ut som et ekstraordinært utbytte til eierne. 

 

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

arbeide for de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for. 

 

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

et aksjeselskap. 

 

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

mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

 

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

kontantstøtte for toåringer. 

 



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

ved å selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

 

13. Rådmannen får i oppgave å fremforhandle pris med et forsikringsselskap slik at alle 

kommunenes ansatte får tilbud om tegne privat helseforsikring. 

 

14. Kommunestyret skal konsentrere seg om å gi innbyggerne et best mulig tilbud 

innenfor de områder kommunen har et lovbestemt ansvar, og til et skatte- og avgiftsnivå 

som er lavest mulig. 

 

15. Avhende storkjøkkenet på en slik måte at Fauske kommune kommer best ut av det. 

 

 

Forslag til økonomiplan 2013 – 2015: 

 

Følgende foreslås som tillegg til Formannskapets innstilling: 

 

 2013 2014 2015 2016 

Salg fast eiendom 3000 10000 10000 10000 

Investering i vei 10000 10000 10000 10000 

Vestmyra skole  0 0 0 

Bruk av konkurranse 25000 10000 5000 5000 

 

 

Vera Solbakk (KRF) foreslo:  

KRF fremmer sitt eget budsjettforslag i kommunestyret. Budsjettforslaget tar 

utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. 

 

Fauske KRFs forslag til budsjett for 2013: 

 

1. Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer 

 

Prioriterte områder – endringer i forhold til rådmannens forslag er følgende: 

 

2. Vi vil ikke legge ned Valnesfjord bibliotek, vi vil beholde dette. Gir en utgift på 

76.000,- avrundet. 

 

3. Vi vil skjerme Valnesfjord ungdomsklubb og beholde den som den er i dag. Gir en 

utgift på 178.000,- avrundet. 

 

4. Vi vil fortsatt ha to vedlikehold av gatelysene per år, og ikke redusere til ett 

vedlikehold per år. Gir en utgift på 90.000,-. 

 

5. Vi vil beholde driftstilskuddet til Holtanlia. Gir en utgift på 40.000,-. 

 

6. Vi vil fortsatt gi tilskudd til svømmekjøring for Nordlys skole. Alle elever behøver 

svømmeopplæring, også elevene ved Nordlys. Dette mener vi Fauske som 

folkehelsekommune kan støtte. Gir en utgift på 50.000,-. 

 



7. Vi vil beholde stillingen i barnehagene. Å redusere stillingsnormen er IKKE et 

alternativ for KRF. Nå har vi fått full barnehagedekning (og vel så det), og nå må 

KVALITETEN beholdes. Gir en total utgift på 692.000,- avrundet. 

 

Sammenlagt gir dette økte kostnader i forhold til rådmannens forslag på 1.086.000,- 

kroner. 

 

 

Utover rådmannens forslag vil KRF i tillegg prioritere følgende områder: 

 

8. KRF ønsker å satse på de svakeste og vil gi en økning i sosialhjelpssatsene på 5 %. 

Dette har KRF på eget initiativ tidligere fått utregna av kommunen, og det vil gi en årlig 

økt utgift på 1 million kroner. 

 

9. KRF ønsker å bevilge midler til utredning av et sammenhengende sykkelveinett i 

Fauske kommune. Vi vil bruke 74.000,- til dette. 

 

10. KRF vil styrke miljø- og habiliteringstjenesten med 200.000,-, til tiltak direkte rettet 

mot brukerne. 

 

11. Tiltak til å gi universell utforming utenfor svømmehallen må prioriteres, og vi legger 

inn 200.000,- for å få ordentlige forhold utenfor svømmehallen. 

 

12. KRF har tidligere stilt et spørsmål til ordfører angående skyss for eldre til eldretreff 

på menighetssenteret. KRF ønsker å prioritere bl.a. denne ordningen og legger dette inn i 

budsjettet. Skyssordning for eldre i kommunen: 50.000,-. 

 

13. Bredbåndsutbygging i Fauske. Vi viser til utredningen Valnesfjord nærmiljøutvalg 

har laget og interpellasjonen som ble fremmet i kommunestyret11.12.12. KRF ser det 

som en SELVFØLGE at kommunen benytter seg av de gunstige ordningene som finnes 

for finansiering av bredbånd, og sørger for at denne utbyggingen blir utført! 

 

Sammenlagt gir dette ytterligere økte kostnader med 1.524.000,- i forhold til rådmannens 

forslag. 

 

Til sammen foreslår KRF altså en endring på 2.610.000,- i forhold til rådmannens 

forslag. 

 

 

Inndekning – i form av både økte inntekter og reduserte kostnader: 

 

1. Politikerne har gode vilkår i Fauske kommune. Rådmannens forslag viser at 

kommunen nesten bruker 8.6 millioner årlig på politisk virksomhet. Med tanke på den 

økonomiske situasjonen kommunen er i, er det en selvfølge for KRF å redusere utgifter 

til politisk virksomhet, slik at også politikerne tar sin del av innsparingene. Omlegging av 

godtgjørelsesreglementet, som er svært gunstig i forhold til andre kommuner, kan gi en 

besparelse på 860.000, altså en reduksjon av politikernes godtgjørelser med 10 %. 

 

2. KRF mener en kommunikasjonsstilling er viktig, men vil ikke prioritere dette. Midlene 

tas ut av næringsfondet og gir  (ca.) 650.000,-. 



 

3. KRF mener det er rom for en besparelse på innkjøp på kr. 100.000,-. 

 

4. Det vises til utredning fra Valnesfjord nærmiljøutvalg, og mener det er grunnlag for at 

salg av rettigheter til bredbånd i Valnesfjord kna gi en inntekt på 1 million. 

 

Sammenlagt gir dette en inndekning på kr. 2.610.000,-. Og vi har altså dekt våre utgifter 

 

 

Oppsummering, KRFs budsjettforslag 

 

Endringer i forhold til rådmannens forslag 

 

Utgifter: 

Valnesfjord bibliotek Kr.     76 000,00 

Ungdomsklubb Valnesfjord  Kr.   178 000,00 

Gatelys: To årlige vedlikehold Kr.    90 000, 00 

Svømmekjøring Nordlys Kr.     50 000,00 

Beholde stillingsnormen i barnehagene Kr.   692 000,00 

I tillegg til rådmannens forslag:  

Økning på 5 % i sosialhjelpssatsene Kr. 1 000 000,00 

Utredning av sykkelveinett Kr.      74 000,00 

Styrking Miljø- og habiliteringstjenesten Kr.    200 000,00 

Universell utforming Fauske svømmehall Kr.    200 000,00 

Skyssordning for eldre Kr.      50 000,00 

 Kr. 2 610 000,00 

 

Inndekning: 

10 % reduksjon til politikergodtgjørelse Kr.    860 000,00 

Ta bort kommunikasjonsstilling Kr.    650 000,00 

Besparelse innkjøp Kr.    100 000,00 

Salg av rettigheter bredbånd Valnesfjord Kr. 1 000 000,00 

 Kr. 2 610 000,00 

 

 

Økonomiplanen 

 

I forhold til rådmannens forslag til økonomiplan ønsker KRF å prioritere noe annerledes. 

Vi legger ikke fram en år-til-år-plan, menn beskriver hva  vi ønsker å prioritere, og hva vi 

IKKE ønsker å prioritere. 

 

KRFs forslag til økonomiplan. 

 

1. Rådmannens forslag vedtas med disse endringene i investeringer: 

 

2. KRF ønsker å fortsette å investere i infrastruktur. Det vil si vei og gang-/sykkelstier og 

andre infrastrukturtiltak. Det investeres 7 millioner hvert år i planperioden. 

 

3. Rådmannen har i sitt budsjett tatt ut investeringene til driftsbygning ved Erikstad 

gravlund. Byggingen av servicebygg ved Erikstad gravlund har stått på vent i alt for 



mange år. Nå må bygningen komme på plass. Det er manglende sanitære forhold, og de 

ansatte har verken spiserom eller garasjeplass til maskiner og utstyr. Det investeres 2 

millioner hvert år de første årene i planperioden. Til sammen 4 millioner for å få dette 

realisert. 

 

4. Bredbåndutbygging i kommunen må realiseres. 

 

5. Vi vil prioritere utbyggingen av Vestmyra skole (Vi ønsker en 5 til 10 skole på 

Vestmyra) og skole og flerbrukshall i Valnesfjord. 

 

Inndekning 

1. KRF ønsker å utsette bygging av fotballhall og allaktivitetshus i økonomiplanperioden, 

fordi investeringsnivået allerede er veldig høyt. 

 

 

KRF vil trekke fram én sak som vi vil si noe mer om – som bør være en rød tråd gjennom 

hele planperioden: Næringsutvikling! 

 

KRF er svært opptatt av 

 

Fauske kommune skal være en næringsvennlig kommune. Skal kommunen ha håp om å 

bosette flere, må det også legges til rette for økt næringsvirksomhet. 

 

 Kommunen må ha attraktive tomter i Fauske, Valnesfjord og Sulis, slik at 

eksempelvis nærheten til Bodø kan utnyttes og markedsføres. 

 Det er alle så ting som til sammen avgjør hvor næringsvennlig kommunen 

oppfattes. Alt fra kommunens hjemmeside, hvordan man blir møtt i telefonen, 

støtteordninger fr nyetableringer og kvalitet i skoler og barnehager. Det helhetlige 

tilbudet er det som gjør en kommune attraktiv – og her må vi være på 

tilbudssiden! 

 Et offensivt samarbeid mellom  ulike aktører – som kommune, næringsliv, 

nærmiljøutvalg, kirken, frivillige lag og foreninger er det som skaper vekst og 

utvikling. Det er når flere aktører drar i sammen retning, vi skaper vekst. 

 Vi har virkelig tro på Fauske kommune, at vi skal vokse i innbyggertall og være 

en attraktiv bo- og etableringskommune. Det fordrer at vi jobber sammen, er 

positiv og engasjert for å nå delles mål! 

 

KRFs store prioritering i dette budsjettet er økte sosialhjelpssatser og en reduksjon av 

politikernes godtgjørelse. De er for oss en stor glede å gjøre denne prioriteringen! 

 

For å være litt Robin Hood: VI tar fra rike og sterke grupper og gir til fattige og svake 

grupper! 

 

Med dette legger Fauske KRF fram sitt forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan 2013 

- 2016 

 

 

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) foreslo: 

Endring til rådmannens budsjettforslag. 

 



ØKONOMI 

 

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

periode. Det er kun på denne måten at en vil kunne gi kommunens innbyggere et bedre 

tilbud. Fauske kommune har i dag en betydelig gjeld som svekker handlefriheten. For å 

betjene denne gjelden går det årlig ut titalls millioner kroner i renter og avdrag, midler 

som kunne brukt til å gi innbyggerne et bedre tilbud. 

 

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

med å selge SKS aksjene som vi kjøpte for ca. 3 år siden for i underkant av 100 

millioner, med dette frigjør vi følgende til drift: 

 

Årlig besparelse på rente Kr. 4 000 000,- 

Årlig besparelse på avdrag Kr. 3 500 000,- 

Sum årlig besparelse ca. kr.  Kr. 7 500 000,- 

 

 

RÅDMANNENS ØKNING AV STABSKONTO 

 

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

bebudede omstruktureringer. 

 

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

 

 

KOMMUNAL FORVALTNING 

 

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

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

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

 

Salg og besparelser på drift Kr. 15 mill. 

 

 

KOMMUNALE AVGIFTER 

 

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

Finansiering av kommunale tjenester skal skje etter selvkostprinsippet. 

 

Vi ønsker å fjerne eiendomsskatten på 

private bolig eiendommer, men ser at dette 

ikke kan gjøres over natta så vi ønsker å 

halvere denne. 

Kr. 2,5 mill. 

 

Barnehagene må få like satser. 

 

 

SAMFERDSEL 

 

AFI vil oppruste kommunale veier samt Her legger vi inn 5 mill. 



etablere flere parkeringsplasser 

 

 

E6 – Jernbane 

 

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

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

innvirkninger for Fauske kommunes fremtid. 

 

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

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

beste hadde vært hvis veien bare kom litt utenfor sentrum, og samtidig slik at de 

veifarende ikke mistet øyekontakten med sentrum, de må føle at de er kommet «inn til 

Fauske». 

 

Fauske et Knutepunkt 

 

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

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

vi spiller kortene riktig i forhold til å legge til rette for dette. Realisering av ny bru over 

Finneid Straumen. 

 

 Ny undergang på Setså 

 Undergang E6 ved Exim 

 Undergang R80 Erikstad 

 Flybuss   (utført i 2012) 

 Buss til sykehus døra 

 

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

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

særdeles viktig at det samlede transport tilbud styrkes og vi mener het at det bør sees på 

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

 

Dette ble innvilget for budsjettet 2012 og vi forventer at dette er utført eller er under 

arbeid. 

 

 

RENOVASJON 

 

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

meget høye priser, og lite fleksible ordninger. 

 

 AFI mener at det interkommunale renovasjonsselskapet må konkurranseutsettes. 

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

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

brukeren. 

 Frem til dette må enslige få rabatt. 

 

Kostnad utredning og redusert renovasjon Kr. 100 000,- 

 



 

STATLIGE ARBEIDSPLASSER 

 

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

gjøres ved p intensivere kommunens arbeid mot Stortinget og statlige etater. 

 

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

Stortinget ved flere anledninger har vedtatt. 

 

Utgifter for å få oppdatert og endret på 

reklamefilmen om Fauaske og annen 

markedsføring 

Kr. 500 000,- 

 

 

NÆRINGSLIV 

 

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

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

etablert på Fauske 

 

 Opparbeide næringsområder 

 Bygge opp moderne infrastruktur til alle næringsområder 

 

Dette finansieres over fond som i 

Finneidlia. (Ved salg tilbakeføres pengene i 

fondet) 

Kr. 7 mill 

 

 

ELDREOMSORG 

 

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

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

være skikkelig utbygd. 

 

 Hjemmebasert omsorg så lenge det går 

 

Oppretting av stillinger i 

hjemmehjelpstjenesten 

Kr. 5 mill 

 

 

ELDREBOLIGER 

 

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

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

bort tomter gratis når seriøse prosjekter gjennomføres, som i Barnehage saken. AFI 

mener omsorgsboliger er positivt, dette vil legge til rette for at trengende kan bo lengre i 

trygge omgivelser. AFI mener at det bør settes fortgang i prosjektet. 

 

 

FUNKSJONSHEMMEDE 



 

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

kommune som funksjonsfriske. 

 

Delfinansiering av asfaltert rullestol – 

barnevogn sti i turskjønne omgivelser (eks. 

Klungsetmarka skianlegget) 

Kr. 500 000,- 

 

 

RUS – PSYKIATRI 

 

Her ønsker vi å øke bemanningen Kr. 450 000,- 

 

 

GATEBELYSNING 

 

Vedlikehold av gatelys Kr. 450 000,- 

 

 

KULTURSEKTOREN 

 

AFI vil legge til rette for kultur i Fauske kommune. 

 

Økning av Kulturbudsjettet med Kr. 700 000,- 

 

 

KULTURHUS (ALLAKTIVITETSHUS) 

 

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

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

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

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

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

nåtidens og fremtidens normer. 

 

Kulturhuset bør også inneholde øvingslokaler for de lokale brukerne. 

 

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

rommer. 

 

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

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

må utbyggingen gjøres i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole. 

 

Her må det utredes behovet er av lokaler og hva det koster. 

 

Vi har bevilget 2,2 mill. for 2 dager siden. 

 

 

IDRETT 



 

Fauske kommune har gjennom tidene alltid hatt toppidrettsutøvere. Dette er vi stolte 

over, og takker utøverne, men også trenere og støtteapparatet som har vært med på å 

gjøre dette mulig. 

 

Idrettsutøvere som markerer seg på et så høyt plan er med på å markere Fauske kommune 

på en positiv måte – både innenfor kommune – med også langt utenfor kommunens 

grenser. 

 

Å være en toppidrettsutøver koster imidlertid dyrt i form av reiser og opphold på 

treningssamlinger. Selv om lagene er med på å betale for noen av kostnadene, så er det 

altså foreldrene som må bidra med til dels store summer i året. Kommunestyret mener at 

det ikke skal bli et spørsmål om den økonomiske situasjonen til foreldrene som skal 

bestemme om en talentfull ungdom kan fortsette sin idrettskarriere. AFI ønsker å gjøre 

noe med dette og setter av en «øremerket» pott på kr. 100 000,- årlig til formålet. 

 

Eventuelt fra posten som tildeles idretten 

årlig. Men i år har vi en ekstra pott på vårt 

budsjett. 

Kr. 100 000,- 

 

 

KOSTNADER 

 

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

Økning av stillinger til hjemmehjelp (Innspares gjennom 

Rådmanns redusjon) 

Kr. 5 000 000,- 

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

Utredning av Kulturhus Ligger i hovedbudsjett 

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

Markedsføringsfilm (drift) Budsjettert i 2012 

Toppidrettsutøvere Kr. 100 000,- 

Redusert utbytte grunnet salg Kr. 2 000 000,- 

Bygge lekeplass Kr. 240 000,- 

Investering i undervisningsmateriell Kr. 1 000 000,- 

Bemanning i Rus psykiatri Kr. 450 000,- 

Vedlikehold av gatelys Kr. 450 000,- 

Sum Kr. 12 490 000,- 

 

 

INVESTERING 

 

Besparelse på renter etter salg av aksjene  Kr. 4 000 000,- 

Besparelse på avdrag Kr. 3 500 000,- 

Reduksjon Rådmannens stab Kr. 5 000 000,- 

Sum Kr. 12 000 000,- 

 

 

KOSTNAD 

 



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

Planmidler (Investering) Kr. 500 000,- 

Fond til opparbeiding av næringseiend. (investering) Kr. 7 000 000,- 

Asfaltering funksjonshemmede (investering) Kr. 500 000,- 

Sum Kr. 13 000 000,- 

 

 

INVESTERING 

 

Salg av kommunale eiendommer Kr. 15 000 000,- 

 

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

 

Avsetting til fond for opparbeiding for næringseiendommer kr. 2 000 000,- 

Dette ville vært 2 året så her ville det stått 4 000 000,- 

 

 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende felles tilleggsforslag til budsjett 2013 på vegne av 

partiene FRP, R, KRF, SV, AFI, FL: 

Det vises til kommunestyrets vedtak i juni 2012 vedrørende skolestruktur i Fauske. 

Etter at vedtaket ble fattet, har det over lang tid, og fra forskjellig kompetent hold, blitt 

stilt spørsmål ved de økonomiske utredninger/betraktninger som ble lagt til grunn for 

strukturvedtaket som omhandlet sentrum skolene. På denne bakgrunn vil kommunestyret 

ha seg forelagt fra rådmannen, en total økonomisk utredning som belyser konsekvenser 

og besparelser som følge av vedtaket. Utredningen skal også belyse konsekvenser dersom 

man opprettholdt barnetrinnet 1-4 ved Hauan og Erikstad skoler. Utredningen fremlegges 

kommunestyret innen utgangen av mars 2013. Kommunestyret vil se det som en fordel at 

hovedtillitsvalgte og leder av det kommunale foreldreutvalg får delta i 

utredningsarbeidet. 

 

FRP/R/KRF/SV/AFI/FL’s forslag ble forkastet med 18 mot 13 stemmer. 

  

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

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

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

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

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. 

AP/H’s forslag til pkt. 5 m ble vedtatt med 18 mot 13 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 
1. Strategisk innretning 

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

Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby 

godt nok tjenestetilbud til befolkningen.  

b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og 

unge. 

c. Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med 

helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt 

øyeblikkelig hjelp. 



d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være 

morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien. 

e. Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013 for å sikre 

Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen 

og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støtte utviklingen 

innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor 

gjeldende driftsrammer.  Den administrative organisering av ledernivået mellom 

rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene; 

i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn 

under en felles konstituert kommunalsjef.  Dette området benevnes 

heretter som Helse og Omsorg. 

ii. Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrering legges inn under 

en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst. 

iii. VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles 

kommunalsjef.  Dette området benevnes heretter Plan og 

kommunaltekniske tjenester. 

f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg  

g. Bemanningsprosjektet vil fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012. 

h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kunne håndtere 

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, 

byggegodkjenning, detaljplaner mv. 

i. Avdeling for idrett flyttes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur. 

j. Det ansettes egen kommunikasjonsrådgiver som kan belastes næringsfondet 
k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med 

etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget. 

l. Rådmannen ønsker å starte et arbeide med samlokalisert brannordning og VVA, 

samt utrede flytting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentrum. 

 

6. Økonomiplan 2014-2016.  

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt 

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til 

økonomiplan for Fauske kommune.  

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

forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kunne møte de økonomiske 

utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt 

utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne redusere driften 

med 16,1 mill. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er 

vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025 

c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barnehagestruktur 

i Fauske kommune.  

d. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av 

interkommunalt samarbeid, herunder med fokus på brannberedskap og behovet 

for koordinering mellom kommunene.  

e. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning av drift, 

organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen. 

f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere;  

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser 

ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillige lag og foreninger 

iii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre 

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes. 



 

 

7. Budsjett 2013. 

 

a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

b. Budsjettrammer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle 

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

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

saker. 

c. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mill. kr skal fordeles enhetene i 

økonomimelding 1/2013. 

d. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas 

e. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste 

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

første ledd, bokstav e.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første 

ledd: 

1. boliger 7 ‰  

2. verker og bruk: 7 ‰  

3. Forretningseiendommer: 7 ‰ 

ii. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives 

av lag og foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, 

jf. § 7, bokstav a.  Drives det kommersiell virksomhet i hele eller 

deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der 

kommersiell drift skjer. 

f. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på inntil 45,446 mill. kroner. 

Låneopptaket er fordelt slik: 

 



 

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

og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. 

 

 

Endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag: 

 

1. Økonomi 

Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta 

går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet til 

nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyring og 

å redusere kostnader.  

 

Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruket på vikarer – dette har gitt resultater 

men ennå er forbruket for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned 

vikarbruken utover budsjettet.  

 

Ordinær investering 2013 Beløp (i  1000 kr)

Område 2013

Skolemateriel l 1 000                    

IT utstyr 2 000                    

Vestmyra  skole -                        

Va lnesfjord skole/flerbrukshal l 1 000                    

Ventekostnader skolestruktur 2 000                    

Sul i tjelma skole 27 728                  

Fotbal lha l l 1 880                    

Aks jon skolevei 200                       

Bol iger Tareveien 2 000                    

Torggata  16 26 000                  

Oppgradering gatelys 500                       

Oppgradering eks is terende eiendomsmasse 2 000                    

Oppgradering maskinpark 2 000                    

Sul i tjelma Barnehage 500                       

Ski l ting 150                       

Kunstgress  Finneid 900                       

Heis  på  sykehjemmet 1 200                    

Utredning samlokal isering tekn.tj. 1 000                    

Finaniseringsbehov (ex. Vann/Avløp) 72 058                  

Mva kompensas jon -14 412                 

Bruk av investerings fond -15 000                 

Investeringsti l skudd husbanken -7 200                   

Nye lån eks  VA -35 446                 

VA 2013

Vann 7 000                    

Avløp 3 000                    

Nye VAR lån -10 000                 

Totalt nye lån 2013 -45 446                 



Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmannens forslag legger til 

grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi strammer ytterligere inn på bemanningen. Dette 

øker kuttet ”generelle tiltak” med 1,85 millioner kroner.  

 

 

2. Skole 

2012 har vært et år preget av en stor skoledebatt. Den nye skolestrukturen frigjør 

ressurser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune 

vil få topp moderne skoler i alle 3 sentra.  

 

a. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette 

byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 millioner. Deretter fullfinansieres 

skolen med bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmannen må ha full 

fokus på å ferdigstille planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstilles senest til 

skolestart 2016.  

b. Strømsnes skole og flerbrukshall planlegges i 2014. 

 

 

3. Barnehager 

Fauske kommune har full barnehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De 

private og kommunale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et 

konkurransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemanningen reduseres 

ikke og forslaget om å ikke tildele barnehageplass til barn født etter 01.09. strykes.  

 

a. Kuttene til barnehagesektoren tilbakeføres. 

b. Fauske kommune skal ha full barnehagedekning som et klart mål 

 

 

4. Helse og omsorg 

a. Demensboliger i Eiaveien 

I 2013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstilt satsing på en 

bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette 

prosjektet vil sette kommunen i front når det gjelder tilbud til denne 

pasientgruppen.  

b. Omsorgsboliger  

Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentrum og på Strømsnes. Dette er prosjekter 

som vil kunne avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske 

helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det 

vises til bevilgning i budsjettet for 2012. 

c. Sagatun 

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av grunnforhold og tilstand til huset. 

Når dette er klart, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal 

videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflyttingsklar i løpet av året, skal 

beboerne flyttes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i 

budsjettreguleringer. 

 

NAV/praksisplasser 

Rådmannen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale 

virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som 

vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år). 



 

 

5. Kultur 

Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen 

og hver dag skjer en rekke kulturarrangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært 

opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode rammevilkår og 

forutsigbarhet. 

 

Fauske kommune er blitt en stolt arrangør by. 2012 ble et jubelår som begynte med NM 

på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands 

første VM, i september. I tillegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irsk festival, 

Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangør by ønsker vi 

å støtte opp om og videreutvikle. 

 

a. Store arrangementer 

Det skal også i 2013 arrangeres store arrangementer i Fauske, her nevnes 

Årsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for barn og unge. 

Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arrangementer i kommunen. 

Det settes derfor av kr. 350.000 til slike arrangementer som driftsutvalget 

forvalter.  

Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturtiltak reverseres.  

b. Allaktivitetshus 

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stilling 

til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og 

rådmannen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2 

millioner kroner til å ferdigstille forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak 

gjennom det ekstraordinære utbyttet fra IRIS Salten. 

c. Sak om Kulturmidler 

Det vil i januar komme en sak hvor man går igjennom tilskuddene til lag og 

foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av 

midlene mot barn og unge. Tilskuddet til Holtanlia vil bli vurdert i denne 

behandlingen. 

d. Bibliotek i Valnesfjord 

Biblioteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge til 

helsesenteret i Valnesfjord – 10.000 kroner. 

e. Ungdomsklubben i Valnesfjord 

Ungdomsklubben drives videre som nå. 

f. Samfunnshuset i Sulitjelma 

Prosjektet med oppgradering av samfunnshuset skal dekke utgifter for inntil 

150.000. Dette dekkes av næringsfondet. 

 

 

6. Idrett 

Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil 

fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballhall med 5 millioner kroner. Dette 

finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall – 5 millioner kroner.  

 

 

7. Infrastruktur 



I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 millioner til diverse infrastrukturtiltak. Denne satsingen 

skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulitjelma som er et 

spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette 

gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbakken, toalettforhold ved Skihytta og 

veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler 

bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 millioner kroner som blir kommunens andel.  

 

Vi søker å løse saken om varme i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av 

ferdigstillelse legges frem som egen sak innen 01.04.  

 

a. Ferdigstillelse prosjekter Sulitjelma – 3,4 millioner kroner 

b. Øvrige veiprosjekter – 2.6 millioner kroner. 

c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum. 

 

 

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter 

a. Furnesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr. 

budsjettvedtak 2012. 

b. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstilles i 2013. Dette er 

en betydelig satsing på boligsosiale tiltak. 

 

 

9. Tilgjengelighet for alle 

a. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøtekomme kravet til universell 

utforming. Dette er en gammel sak som nå må finne sin løsning. 

b. Isfrie fortauer vil bedre fremkommeligheten i sentrum betydelig for alle. 

c. Utskifting av lyspunktene ved veien til LED lys øker sikt og dermed 

fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen 

utover rådmannens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er muligheter 

for støtte til dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova. 

d. Tidligere bevilgning til Erikstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det 

forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr 

4,1 millioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 millioner kroner til fullfinansiering 

av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskridelsene til Erikstad gravlund. 

e. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen 

komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne 

saken legges frem til behandling i god tid før sommeren. 

 

 

10.  Salg av bolig- og næringsarealer 

a. Det budsjetteres med salg av bolig- og næringsarealer på 10 millioner kroner. 6 

millioner av disse finansierer punkt 7 – infrastruktur. Øvrige midler settes av til 

fremtidige skoleinvesteringer. 

b. Det er stor etterspørsel etter næringsarealer på Fauske. Dette er meget positivt. Vi 

må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brukes til nyetableringer.  

 

 

11. Mineralstrategi 

Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre 

mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges 



frem raskt for Stortinget og Fauske kommune vil følge opp denne meldingen når den 

foreligger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne 

viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for 

næringen til Fauske.  

 

 

12.  Talldel 

 
Tiltak Økt 

utgift/redusert 

inntekt 

Økt 

inntekt/redusert 

utgift 

  

Barnehage 1300    

Tilskudd arrangementer  

350 

   

Teleslynge bibliotek 10    

Universell utforming 

Fauskebadet 

200    

Bibliotek 76    

ungdomsklubb 179    

Holtanlia 40    

Fauskebadet 243 25   

Brannstasjonen  600   

Nedbemanning  1850   

Besparelse innkjøp  1000   

Reversert kulturkutt 450    

Formannskapets 

disposisjon 

627    

Sum 3475 3475   

 

 
Investeringer, endringer ift Rådmannen 

 

Tiltak 2013 2014 2015 2016 

Veiprosjekter Sulitjelma 3400    

Øvrige vei investeringer 2600    

Servicebygg Erikstad 2000    

Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000  

Valnesfjord 

skole/flerbrukshall 

 9000 30000 20000 

Allaktivitetshus 2200    

Fotballhall 50001    

Oppgradering til LED 

lys 

5002 500 500 500 

 
1
 – Bevilges over hjemfallsfondet 

2
- Bevilges utover rådmannens forslag 

 

 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder brukerkontoret    

Avdelingsleder IT    

Avdelingsleder servicetorget    

Enhetsledere    

Fauske kirkelige fellesråd Postboks 384 8201 FAUSKE 

Kommunalsjefer    

Personalsjef    

Regnskapssjef    

Revisor    

Rådmann    

Økonomisjef    
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER OG 

BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2013 

   

 
Vedlegg: 1) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling 

av ikke-kommunale barnehager 

2) Tilskuddssatser for 2011 og 2012  

3) Utregning av tilskuddssatser for 2013  

4) Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager F-5/2011  

 

Sammendrag: 
 

Stortinget vedtok 16. juni 2009 nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 

rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14.  

Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble 

fastsatt i statsråd 29.oktober 2010. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2011. 

Lovendringen omfatter ikke-kommunale barnehager.  

Kunnskapsdepartementet redegjør for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved 

tildeling av offentlig tilskudd i Rundskriv F-14/2010, dette er senere erstattet med Rundskriv F-

5/2011.  

Kommunen skal årlig fastsette tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale 

barnehager. J.fr. forskriften § 4 og 5. Disse skal kunngjøres i forbindelse med årsbudsjettet, og 

før 1. februar i budsjettåret skal ikke-kommunale barnehager underrettes om fastsatte satser.  

Kommunen kan også utarbeide lokale retningslinjer for hvordan rapportering fra ikke-

kommunale barnehager skal skje. J.fr. forskriften § 7.  

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen, 

det vil si at ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i 

forhold til offentlig tilskudd. Reglene for finansieringen av ikke-kommunale barnehager er 

tilpasset en rammefinansiert barnehagesektor. Hva som menes med likeverdig behandling 

defineres i nasjonale forskrifter og lokale retningslinjer. Kommunen har ansvar for at det 

utbetales tilskudd i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling av 

ikke-kommunale barnehager  



Fauske kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrebeskrivelser i henhold til 

lovvedtak og forskrifter. I de lokale retningslinjene er det gjort valg innenfor de områdene der 

forskriften legger føringer for dette, blant annet har kommunen gjort følgende valg: 

 

 Utarbeidet en lokal modell hvor alle kostnader i kommunale barnehager synliggjøres 

 Definert begrepet ”store aktivitetsendringer” 

 Rapporteringstidspunkter for beregning av antall heltidsplasser i bruk i den enkelte 

barnehage 

 Bruk av nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader 

 Tidspunkter for utbetaling av tilskudd og justering av tilskuddssatser 

 

I forslag til lokale retningslinjer er det tatt utgangspunkt i forskriftens paragrafer. Det er tatt med 

både statlige bestemmelser og lokale valg. De lokale valgene er uthevet med kursiv tekst i 

vedlegg 1; Lokale retningslinjer for Fauske kommune tilknyttet forskrift om likeverdig 

behandling av ikke-kommunale barnehager  

Rådmannen understreker at de lokale retningslinjene er en forlengelse og et supplement – en 

konkretisering – av de sentrale forskrifter og lovverket på området. Samtidig innebærer de en 

tolkning av og i noen grad et valg – noen prioriteringer som innebærer at ordningen i 

Fauske kommune ikke blir helt lik løsningen i andre kommuner. 

Det vises til retningslinjene for konkret informasjon. 

 

Fastsetting av tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager for 

basert på budsjett for 2013  

Rammefinansiering av barnehagesektoren 

Rammefinansiering innebærer en innlemming av tidligere øremerkede tilskudd i kommunenes 
rammetilskudd fra staten. Tilskudd som innlemmes er statlig driftstilskudd, tilskudd til barn med 
nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler til drift av barnehager. 
 

Det kommunale tilskuddet 
Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal dekke kostnader til ordinær drift i 

barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det beregnes ut fra de 

kommunale barnehagenes kostnader. Fauske kommune har ikke plikt 

til å gi tilskudd per heltidsplass som overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt 

mottar i offentlig finansiering. 

 

Finansieringsmodellen baserer seg på at kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser for drift og 

kapital, i tillegg til fastsatt sats for administrasjon. For drift skal det fastsettes en sats for små barn med 

heltidsplass og en sats for store barn med heltidsplass. Tilskuddssatsene for drift blir beregnet på 

bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne barnehager det enkelte år. Tjeneste 201 

og 221. For kapital skal det fastsettes en sats per barn med heltidsplass, uavhengig av barnets alder. 

Fauske kommune har allerede vedtatt at nasjonale tilskuddssatser skal legges til grunn ved utmåling av 

kapitaltilskudd. K-sak 41/11.  

Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med årsbudsjettet, og satsene 

skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. 

 

Finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011 

Det er en direkte sammenheng mellom kostnadene i kommunale barnehager og utmåling av tilskudd til 

ikke-kommunale barnehager.  

Tilskuddet skal utgjøre minimum en fastsatt % sats av det som tilsvarende kommunale barnehager i 

gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Fauske kommune legger minimumssatsen til grunn ved 

utmåling av tilskudd.  

Fra Januar 2011 – juli 2011  88 %  



Fra August 2011 – juli 2012  91 % 

Fra August 2012 – Juli 2013  92 % 

Fra August 2013 – desember 2013 94 %  

 

Fastsetting av kapitaltilskudd for 2013  

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader til godkjente ikke-kommunale barnehager per 

heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige 

kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil 

benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. J.fr. 

forskriften § 5. Fauske kommune har tidligere vedtatt å bruke nasjonale gjennomsnittssatser 

fastsatt av departementet, for 2013 er denne satsen fastsatt til kr 7 500,- pr heltidsplass uavhengig 

av barnas alder.   

 

Fastsetting av driftstilskudd for 2013  

Forskriften § 4 klargjør hvordan kommunen skal beregne utregning av tilskudd til 

driftskostnader. Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader til godkjente ikke-kommunale 

barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte kostnader pr 

heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med budsjetterte 

driftskostnader som er minimum 25 % høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i 

tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen 

skal gi et påslag for administrasjonskostnader på 4 % av gjennomsnittlige budsjetterte 

driftskostnader.  

Vedlegg 3 viser utregning av tilskuddssatsene for 2013.  

Utregning viser at barnehagen i Sulitjelma drifter mer enn 25 % høyere enn gjennomsnittlige 

driftskostnader for tilsvarende barnehager, og er dermed holdt utenfor beregningen av 

tilskuddssatsene for drift for 2013.   

 

I utregningen kommer det frem 2 ulike forslag til tilskuddssatser for drift, i begge alternativene 

er ikke kostnadene til drift av Sulitjelma barnehage tatt med. Alternativ 1 er basert på 

rådmannens budsjett uten tiltak, og alternativ 2 er basert på rådmannens budsjettforslag inkludert 

tiltak. Tiltak som er lagt inn som får konsekvenser for beregning av driftstilskudd for ikke-

kommunale barnehager er forslag om reduksjon i bemanningen i kommunale barnehager med 10 

% pr avdeling og nedlegging av en småbarnsavdeling.  

 

Alternativ 1 Beregnede tilskuddssatser 2013 
rådmannens budsjettforslag uten tiltak, inkludert 
drift, kapital og administrasjons tilskudd  

Nasjonale tilskuddssatser for 
2013, inkludert drift og kapital 
tilskudd  

 Pr oppholdstime Pr heltidsplass  Pr oppholdstime  Pr heltidsplass 

Barn 0-2 år  Kr 77,22 Kr 166 743,08 Kr 87,30 Kr 188 500,-  

Barn 3-6 år  Kr 40,03 Kr 86 407,34 Kr 44,25 Kr 95 500,- 

Alternativ 2 Beregnede tilskuddssatser 2013 
Rådmannens budsjett forslag inkludert tiltak, 
inkludert drift, kapital og administrasjons tilskudd  

Nasjonale tilskuddssatser for 
2013, inkludert drift og kapital 
tilskudd  

 Pr oppholdstime Pr heltidsplass  Pr oppholdstime  Pr heltidsplass 

Barn 0-2 år  Kr 76,16 Kr 164 447,80 Kr 87,30 Kr 188 500,-  

Barn 3-6 år  Kr 39,48 Kr 85 209,10 Kr 44,25 Kr 95 500,- 

 

Alle satsene er 100 % satser.  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 



 

Fauske kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrer på bakgrunn av 

statlige forskrifter ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. De lokale 

retningslinjene skal danne grunnlag for samarbeidet mellom kommunen og 

den enkelte ikke-kommunale barnehage. Det er ment at dette vil gi økonomisk forutsigbarhet for 

både de ikke-kommunale barnehagene og kommunen. 

 

Ved utregning av tilskudd til drift har vi fulgt de retningslinjer som ligger i forskriften og all 

dokumentasjon følger saken som vedlegg. Endring i økonomien i kommunale barnehager henger 

direkte sammen med endring i tilskuddssatser i private barnehager.  De tiltak som er lagt inn vil 

få konsekvenser for tilbudet. Det som vedtas i denne saken må sees i sammenheng med hva som 

vedtas i budsjettvedtaket for 2013 når det gjelder barnehage. Kommunens totale økonomiske 

utfordring gjør at Rådmannens forslag inkludert tiltak fremmes i innstillingen.  

 

INNSTILLING : 
 

1) Saken tas til orientering  

2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig 

behandling av ikke-kommunale barnehager vedtas slik de foreligger 

3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes lik alternativ 2, dette 

bygger på Rådmannens budsjettforslag inkludert tiltak.  

4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative 

vedtak 

5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for 

Fauske kommune er revisorgodkjent.  

 

 

FOR-160/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Alt. 1 i punkt 3. 

 

FL’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Saken tas til orientering  

2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig 

behandling av ikke-kommunale barnehager vedtas slik de foreligger 

3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes lik alternativ 1.  

4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative 

vedtak 

5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for 

Fauske kommune er revisorgodkjent.  

 

 

KOM-182/12 VEDTAK-  13.12.2012 
 

Arne B Vaag (V) fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3: 



Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes til 100 % av de kommunale 

driftskostnader i 2013 

 

Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 24 stemmer mot 7 stemmer avgitt for 

V’s forslag. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Saken tas til orientering  

2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig 

behandling av ikke-kommunale barnehager vedtas slik de foreligger 

3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes lik alternativ 1.  

4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative 

vedtak 

5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for 

Fauske kommune er revisorgodkjent.  

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage    

Regnskapssjef    

Revisor    

Økonomisjef    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


