
FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 13.02.2013 kL.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 001113 - 011/13

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsenWlfauske.kommune.no
(Husk begrunnelse) -
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde instiling og vedtak i
sakene.
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SAKSLISTE: - MØTE NR 112013

Sak nr.: Sakstittel:

001/13

002/13

003/13

004/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATS AKER I PERIODEN

DELEGERIGSREGLEMENT

005/13

006/13

007/13

008/13

(Rådmannen vil orientere/vise programmet i møtet)

INKJØPSVEILEDER - FAUSKE KOMMUNE

INBYGGERIITIATIV MOT STORSKOLE

SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT

OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED
KOMMUNEOVERLEGESTILLING

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERIG FOR EIAVEIEN

HØRIGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I
KOMMUNEDELPLAN MOTORFERDSEL

VALG AV KOMMUNALT RÁD FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015-
FORSLAG TIL VARAMEDLEM

009/13

010/13

011/13

Fauske, 07.02.13
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varaordfører
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

/JOUmaipostID: 13/1095, Arkiv sakID.: . 13/265

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet

~Saknr.: 001/13 IKOMMUESTYRE

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen.

I Dato: 13.02.2013

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 12/2012 og 13/2012

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 12/2012 og 13/2012 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato:
Møte nr:

11.2.2012
12/2012

Fra kl 10:00

Til kL. 12:40
Til behandling: Sakene 165/12 - 178/12
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Alt For Innbyggerne:
Bjørn Inge Gabrielsen.
Arbeiderpartiet:
Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe
Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Eirik Barstrand.
Felleslista:
Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk, Kjell Eilertsen.
Fremskrittspartiet:
Marit Stemland, Dag-Wily Nyrud, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge, Amt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen.
Kristelig Folkeparti:
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotåm.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Ame Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:
Hilde Dybwad, Grete Haugberg, Knut Hævaker, Sigmund Normann, Elisabeth G. Pettersen, Vera
Solbakk

Andre:
Ass.rådmann, kommunalsjef, formannskapssekretær, presse, radio.

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

F"s~e, IlY'1sem~e 012

P2te~~hi Y1
Formannskapssekr tær

Siv Anita Johnsen Brekke
Ordfører representant representant

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

Gruppeledere



Utskrift er foretatt den 12.12.12

MERKADER:

Møtet var innalt på lovlig måte. Sakslista var kungjorti distriktets lokalaviser, og
dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside.

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

Kommunestyret minnet Henry Tvedt med et minutts stilhet.
Som kulturnnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina Kozic med elev Helen
Borrack på fiolin.

Det var ingen merknader til innallng.

Merknader til dagsorden:
. Jørn Stene (FL):

1. Etterspør sak ang. innjøpsreglement
2. Budsjettforslaget til Felleslista er nå tilgjengelig

. Bjørn Inge Gabrielsen (AFI):

Ber om svar på tidligere spørsmål
. Ole Tobias Orvin (SV):

Sak fra kommunalt råd for likestiling av fusjonshemmede ang. budsjettet. Hvor
mange trenger tilrettelagte arbeidsplasser? Er det satt av midler til dette?

. Hege Harsvik (FL):

Status Fauskebadet. Får vi sak ti politisk behandling ang. kostnader?
. Per Gunar Skotåm (R):

Hva er status fra ordfører på spørsmålene om gjerde Bursi og hjertestarter Sulitjelma.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Svar på spørsmål:
Jørn Stene:

Pkt. 1. Ordfører svarte. Saken vil komme til behandling i kommunestyre på nyåret.
Per Gunnar Skotåm:
Hjertestarer Sulitjelma. Ordfører svare. Pr. tiden finnes hjertestareren på Salten Bran avd.
Sulitjelma.
Resten av spørsmålene besvares i kommunestyret torsdag 13.12.2012.

I kommunestyre 13.12.2012 vil det bli en orientering ang. status Sagatun.
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Sak nr.: Sakstittel:

165/12

166/12

167/12

168/12

169/12

170/12

171/12

GODKJENNING AV MØTEBOK

REFERATSAKER I PERIODEN

BUDSJETTREGULERIG - INVESTERIGSBUDSJETTET 2012

ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUE

DISPONERIG AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER

RULLERIG AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2.
GANGS BEHANDLING

SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 16/12 - PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015

SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR
SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 18/12 -
GJENNOMFØRT SELSKAPSKONTROLL:
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV
SELVKOST RENOVASJON I IRIS

OVERFORMYNDERIET - VALG AV NY OVERFORMYNDER

ORIENTERIG - DELEGERIGSREGLEMENTET OG
KOMMUEOVERLEGE

VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 -
FORSLAG TIL VARAMEDLEM

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRMØTE 11. DESEMBER 2012

172/12

173/12

174/12

175/12

176/12

177/12

178/12
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165/12: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 11/2012 godkjennes.

KOM-165112VEDTAK- 11.12.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

166/12: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-166/12 VEDTAK- 11.12.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

167/12: BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012

INNSTILLING:

Forslag til budsjetteguleringer investeringer 2012 vedtas.

FOR-158112 VEDTAK- 26.11.2012

Saken trekkes.

FOR-164/12 VEDTAK- 11.12.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:_ _____
Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas.

KOM-167/12 VEDTAK- 11.12.2012

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.



VEDTAK:
Forslag ti budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas.

168/12: ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE

INNSTILLING:

1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allakivItetshus i Fauske
kommune, med basis i framlagt skisse.

2) Det legges fram en egen sak tiljunimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med
konkete kostnader for etableringen av et slikt hus, slik at Kommunestyret får et godt
beslutnngsgrulag for veien videre.

3) Det settes av 2,2 milioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013.
4) Byggliendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med hvordan

kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg.
5) Utvikling av dette bygget må ses i samenheng med en helhetlig strategi for

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstrutu og økonomi
gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og
andre fusjoner er klarlagt.

FOR~163/12 VEDTAK~ 11.12.2012

Ronny Borge (H) foreslo endring i innstilingens pkt. 2:
Det legges fram en egen sak tiljunimøet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med
konkete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret får
et godt beslutnngsgrulag for veien videre.

H' s endringsforslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstilingen med endring ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske

kommune, med basis i franlagt skisse.
2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med

konkete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret
får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.

3) Det settes av 2,2 milloner kroner til dette forprosj ektet fram til juni 2013.
4) Byggliendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med hvordan

kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg.
5) Utvikling av dette bygget må ses i samenheng med en helhetlig strategi for

eiendomsporteføljen i kommunen der retnngslinjer for eiendomsstruur og økonomi
gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og

__f!Q.r~fuslo11~rerkl~l~g1._ _____

KOM~168/12 VEDTAK~ 11.12.2012

Ivar Lyngner fra Rodeo arkitekter orienterte.
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Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo tilegg i pkt. 4 til slutt:
Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe.

AP's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Formanskapets innstiling med endring ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer.

VEDTAK:
1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske

kommune, med basis i framlagt skisse.
2) Det legges fram en egen sak tiljunimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem,

med konkete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at
Kommunestyret får et godt beslutningsgrulag for veien videre.

3) Det settes av 2,2 milioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 201~.

4) Byggliendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med hvordan
kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. Kulturhuskomiteen videreføres

som referansegruppe
5) Utvikling av dette bygget må ses i samenheng med en helhetlig strategi for

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstrktur og
økonomi gis gjennom politiske beslutnnger og at grensegangen mellom
kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt.

169/12: VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUE

INNSTILLING:

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra
01.01.2013.

FOR-159/12 VEDTAK- 26.11.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra
01.01.2013.

KOM-169/12 VEDTAK- 11.12.2012

Formanskapets innstiling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende

- .... -fr-a-Ol-;O-i-;201-3~- ---------------- ------ ------------ --

170/12: DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER

INNSTILLING:



Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger)for 2013:

Helsetunet brl 677 330
Strømsnes brl 63581
Erikstadtunet brl 212226 .

Buveien brl 93180
Totalt omsorgsboliger 1046317

FOR-156112 VEDTAK- 26.11.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger)for 2013:

Helsetunet br1 677 330

Strømsnes brl 63581
Erikstadtunet brl 212 226

Buveien brl 93 180

Totalt omsorgsboliger 1 046 317

KOM-170/12 VEDTAK- 11.12.2012

Formanskapets inntiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger)for 2013:

Helsetunet brl 677 330

Strørnsnes brl 63 581

Erikstadtunet brl 212 226
Buveien brl 93 180

Totalt omsorgsboliger 1046 317

171112: RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2.
GANGS BEHANDLING

NY INNSTILLING:

i

i

i

1. Kommunestyret vedta vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske
kommune 2012 - 2016 med følgende endringer:

a. Teksten ì beskrìvende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes ìnn som anbefalt av

Trygg Trafikk og NFTU



b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med
beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet
rulleres årlig.

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende
for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

PLUT-108/12 VEDTAK- 20.11.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske

kommune 20 12 ~ 2016 med følgende endringer:
a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av

Trygg Trafikk og NFTU
b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med

beskrivelse av tiltak, frster, ansvar og kostnad. Handlingsprogramet
rulleres årlig.

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende
for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

.1
i

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

KOM-171112 VEDTAK- 11.12.2012

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo følgeiide tiltak inn i planen:
Tungtafikk fra Krokdalsmyra kanaliseres ut på E6. Det innledes samtaler med Statens
vegvesen om oppsetting av de nødvendige skilter.

FL' s forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling med endring ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske

. kommune 20 12 ~ 2016 med følgende endringer:
. .___a.Teksten.Llieskri\'ende_deLkap.2.1,2.4_og6.kortesjnnsom.anliefaltav

Trygg Trafikk og NFTU
b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet
rulleres årlig.

c. Tungtafikk fra Krokdalsmyra kanaliseres ut på E6. Det innedes

samtaler med Statens vegvesen om oppsetting av de nødvendige skilter.
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2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende
for kommunens trafikksikkerhetsarbeid.

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan
og årsbudsjett.

172/12: SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 16/12 - PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon
2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Vedlikehold av kommunale bygg

2. Anbud og innjøp

3. Bru av konsulenter, advokater og prosjektstillnger i kommunen

4. Oppfølgnng av elever med særskilte behov

5. Bemaning og effektivisering

6. Kommunens lønnsfusjon

Koniunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

KOM-172/12 VEDTAK- 11.12.2012

Kontrollutvalgets intstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon
2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder:

1. Vedlikehold av kommunale bygg

2. Anbud og innjøp

3. Bru av konsulenter, advokater og prosjektstilinger i kommunen

4. Oppfølgning av elever med særskilte behov

5. Bemaning og effektivisering

6. Kommunens lønnsfunksjon



Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

173/12: SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR
SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-
2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende
selskaper:

. Fauske Parkering AS

. PPT

. Eiaveien 7B

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

KOM-173/12 VEDTAK- 11.12.2012

Kontrollutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll
2012-2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i
følgende selskaper:

. FaUske Parkering AS

. PPT

. Eiaveien 7B

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i
planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

174/12: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 18/12 -
GJENNOMFØRT SELSKAPSKONTROLL:
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG A V SELVKOST
RENOVASJON I IRIS

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i
IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.
3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre

oppfølgnng fra selskapet:



1...- .__._-

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene
vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i
selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 - 2017 utgjør
dette ca kr 12 mil. Det forutsettes at dette blir rettet opp.
Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og
kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring
av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter
at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres.
Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av
selskapet til å inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.

KOM-174/12 VEDTAK- 11.12.2012

Kontrollutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i

i IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.
3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre

oppfølgning fra selskapet:
Kommunestyret viser ti at en andel av inntekter fra Miljøtorgene
vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i
selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 - 2017 utgjør
dette ca kr 12 milL. Det forutsettes at dette blir rettet opp.
Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og
kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende
føring av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret
forutsetter at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres.
Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av
selskapet til å inkludere årlig vudering fra revisor om selvkost.

175/12: OVERFORMYNDERIET - VALG AV NY OVERFORMYNDER

INNSTILLING:

Som ny overformynder velges fram tilordningen overføres Fylkesmanen, velges:
.

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmanen,
velges:

. .........................

KOM-175/12 VEDTAK- 11.12.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo:
Som ny overformynder velges fram til ordningen overføres Fylkesmannen, velges:



. Marita Hamernes

Som forretningsførende overformynder fram tilordningen overføres Fylkesmanen,
velges:

. Torbjørn Hansen Fagerbak

Innstilingen med AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som ny overformynder velges fram tilordningen overføres Fylkesmanen, velges:

. Marita Hamernes, Nystad, 8215 Valnesfjord

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmanen,
velges:

. Torbjørn Hansen Fagerbak, Ternevn. 7, 8207 Fauske

176/12: ORIENTERING - DELEGERINGSREGLEMENTET OG
KOMMUNEOVERLEGE

INNSTILLING:

Kommunestyret tar saken til orientering.

KOM-176112 VEDTAK- 11.12.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret tar saken til orientering.

177/12: VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 - FORSLAG
TIL VARAMEDLEM

INNSTILLING:

Som nyt varamedlem fra DiabetesforbundetJndre Salten til kommunalt råd for
likestiling av fusjonshemmede for perioden 2011 - 2015 velges:

. Jan Nystad, Sjåheiveien 11, 8209 Fauske

. KÐM-11'7/ii- VE-Ð'FAK-. 11.11.1011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som nyt varamedlem fra Diabetesforbundet Indre Salten til kommunalt råd for
likestiling av funksjonshemmede for perioden 2011 - 2015 velges:



. Jan Nystad, Sjåheiveien 11, 8209 Fauske

178/12: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRMØTE 11. DESEMBER
2012

KOM-178/12 VEDTAK- 11.12.2012

Ordførers svar:
Ordfører er enig i at det er viktig med bredbånd og at det er en viktig del av
infrastrukturen i kommunen. Er orientert om at Fauna er i god dialog med Valnesfjord
nærmiljøutvalg om denne saken.

Jeg viser til informasjonen som ble gitt i planutvalget 20. november, der bakgruen
og prosessen rudt etablering av fiber ble beskrevet.

Betraktningene av fiber vs andre alternativer for å etablere tilgang til internett er helt
riktige, og det er ingen diskusjon rudt hva som er den beste løsningen i dag.

Fauske kommune står likevel overfor en situasjon der det ikke kan tas hensyn til
hvHke tjenester og teknologi markedet ønsker å tilby ved bru aV fibertraseen.

Fibertrase mellom Valnesfjord helsesenter og VHSS er eid av Fauske kommune og
VHSS. En av forutsetningene i fylkets tildeling av midler var at 1/3 av kapasiteten
skulle være åpen for private akører ti å kune tilby tjenester i det private markedet.
Dette vil for alle, i større eller mindre grad, bety investeringer i utbygging av
infrastrutur da dagens kabel bare kan benytes som stamvei langs traseen. I forhold til
likebehandling av private tilbydere, må kommunen åpne for bruk av fiber på like
vilkår til alle aktører i markedet.

I dag er det aktører med interesse for å tilby tjenester både ved bru av fiber og
trådløst.
Alternativer som baseres på delfinansiering fra fylkeskommunale bredbandsmidler,
vil, etter signaler fra Fylkesmanen, kreve en notifisering i fOrkant.
Fauske kommune må behandle private akører likt i forhold til tilgang til kommunens
fiber og eventuell økonomisk støte til notifisering og etablering.

En notifikasjon er en utredning/karlegging av et område der det skal avdekkes hvilke
utbyggingsplaner som finnes for området, og hvilke private akører som har planer for
utbygging. ( htt://ww.regjeringen.no/nb/dep/fad/temaJonkurransepolitikkregler-om-
offênt1ig-stotte/offent1g-stotte~melding-notifikasjon- .html ?id;=43 O i 22 )
Denne kreves ofte som bakgrnn før en eventuelt kan få tilsagn om offentlig støte.
Hvis kartleggingen avdekker at et område trolig vil bli utbygd av private aktører, vil det gjøre
det vanskeligere å søke offentlig støte til utbyggingsprosjekter.

Hvis saken gjelder kommunal støte til en notifseringsjobb som skal dekke de deler av Fauske
kommune som fortsatt ikke har tilfredsstilende bredbåndsdekning, vil det være fornuftig av
kommunene å gi støte til dette.
Hvis saken gjelder støtte til en notifisering av kun Valnesfjord, der kommunen er kjent med at
det finnes utbyggingsplaner allerede, ser jeg på det som en konkurransevridning at kommunen
gir støte.
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Nordkontakt, (som har signalisert en utbygging) og Telenor, er ikke avhengig av kartlegging,
og da vil støte i praksis gi en konkurransefordel for de som trenger det (Signal).

Kjetil Sørbotten (FL) freMmet følgende forslag;
Fauske kommunestyre ser viktigheten av å tilrettelegge og støte utbygging av
morgendagens infrastrktur for å møte det digitale behov til både innbyggere og
næringsliv i fremtiden.
Fauske kommunestyre ber administrasjonen følge opp det arbeidet som er overlevert
fra nærmiljøutvalget i Valnesfjord slik at kommunestyret snarest kan ta stiling til
eventuelle kostnader og videre fremdrift av arbeidet med bredband med høyhastighet
som dekker fremtidens nettjenester til alle.

FL' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre ser viktigheten av å tilrettelegge og støte utbygging av
morgendagens infrastrtur for å møte det digitale behov til både innbyggere og
næringsliv i.tremtiden.
Fauske kommunestyre ber administrasjonen følge opp det arbeidet som er overlevert
fra ncerniljøutvalget i Valnesfjord slik at kommunestyret snarest kan ta stiling til
eventuelle kostnader og videre fremdrift av arbeidet med bredband med høyhastighet
som dekker fremtidens nettjenester til alle.



Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato:
Møte nr:

13.12.2012
13/2012

Fra kl 10:00

Til kL. 18:00
Til behandling: Sakene 179/12 - 182/1 2
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Alt For Innbyggerne:
Bjørn Inge Gabrielsen.
Arbeiderpartiet:
Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe
Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Lisbeth Kvæl, Eirik Barstrand.
Felleslista:
Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjeti Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk Kjell Eilertsen.
Fremskrittspartiet:
Kenneth Svendsen, Marit Stemland, Dag-Wily Nyrud, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge, Amt Pedersen, Hege E. Larsen, Marianne Tverå, Harald Jøstensen, Hans Henrik
Holmvik.
Kristelig Folkeparti:
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotåm.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Arne Bjørn Vaag.

Varamedlemmer:
Hilde Dybwad, Vera Solbakk.

Andre:
Rådmann, kommunalsjefer, økonomisjef, regnskapssjef, personalsjef, formannskapssekretær, presse,
radio.

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

Fauske, 13. desember 2012

4tgAJ~'Ý~
Personalsjef

~J,t~0~
FormannskapssekretrW"1

Siv Anita Johnsen Brekke
Ordfører representant representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske partier



Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 20.12.12

MERKADER:

Møtet var innalt på lovlig måte. Sakslista var kungjort 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 barehage avdeling
Tinkeliheia i Lucia-sangen og kultuskolelærer Lil-Hege Nygaard med elev Eva Bredal
Engan.

Det var ingen merknader til innallinga.

Merknader til dagsorden:
. Kjell Eilertsen (FL): Spørsmål i PARTang. barevernet. Rådmannen ønsker å

videreføre stillnger i 2 år. Midlertidige stilinger kontra faste stilinger?
. Per Gunar Skotåm (R): Viser til oppfølging av tidligere spørsmåL. Hjertestarer er på

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

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.

Svar på tidligere spørsmål:
Jørn Stene (FL):

Innjøpsreglement.
Reglementet er ferdig, og saken framlegges politisk behandling, men som orienteringssak og
plasseres i det første formanskapIkommunestyre for år 2013. Innjøpssjefblir saksbehandler.

Bjørn Inge Gabrielsen (AF!):
1. Eierforholdet på sammnnstomta.
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.
Prosj ektleder for skolestrutursaken er ansatt og starer 1. januar 2013. Han vil få kontor ved
siden aV rådmannen. Han vil stare 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 TaDias Drvin(SV):
VT A plasser.
1. Det jobbes videre med prosjektskissen. Miljøtjenesten jobber samen 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 prosj ektet.
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 milioner
kroner. Det antas at bassenget vil komme i nQrmal drift innen medio januar 2013. Det er
avdekket yterligere skader i takonstrusjonen over gamle gymsal som er påvist ifi.
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 Skotâm (R):
1. Plassering hjertestarer Sulitjelma:
Hjertestarer er stasjonert på branstasjonen. Det gjøres oppmerksom på at branstasjonen
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. Manskap fra
VVA har sett over gjerdet og utført en del reparasjoner og er nå vurdert til å være i
tilfredsstilende stand/fusjon.

Status på arbeidet med utredningen av Sagatun.
Viser til egen utredning som er lagt ut som orientering til kommunestyret. Avventer fortsatt
resultat fra gruundersøkelsene 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 rådmanen
svare på spørsmål fremmet i møet 11.12.2012
Kjell Eilertsen fikk permisjon frå kLl6.15
Harald Jøstensen fikk permisjon fra kL. 16.15

Ordfører avsluttet med å take for saIarbeidet i 2012 og ønsket alle en riktig god juL.
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179/12: BETALINGSREGULATIV 2013

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune.

DRIF-I04/12 VEDTAK- 21.11.2012

Rådmanen la inn i betalingsregulativet under husholdningsgebyr ekstratømming og
hyppigere tømming.

Anne Grethe Lund (AP) foreslo:
Prinsippet om ikke-betaling for bar og unges bru av idrett- og kulturbygg videreføres.
Rådmanen 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 samenheng 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 bar og unges bru av idrett og kultubygg i
Fauske kommune fom. 2014.

4. Betalingssatser for kommunale barehager gjeldende fra 15/8-2013.
Endringsforslag til punt 1:
Hel plass (100 %) ... ......... ........... kr. 1930,-
Halv plass (50 %) ........ ........... .... kr. 965,-

5. Betalingssatser for SFO skoleåret 2013/2014
Endringsforslag til punt 1 og 2:
1. Sats 1: Opphold O -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 O.

Pkt. 1.8 Fauskebadet/Sulitje1ma Bad
Halvårskort settes ti 2/3 av årskort for voksne og barn.
Studenter Settes lik bar.

Barnas svømmeskole settes til O.

~



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.
Betalingsfegulativets 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 rådmanens endring ble enstemmig vedtatt.
Betalingsreguativets 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
forslagpkt. 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.
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INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune med følgende
endringer:
Prinsippet om ikke-betaling for bar og unges bru av idrett- og kulturbygg videreføres.
Rådmanen 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.

Ballettsall pr. time 135,- 139,-

Squashhall pr. time 70,- 72,-

Treningssal(Karate) 0,- 0,-

Pkt 1 8 F k b d t o S lt el B dl-

Beskrivelse 2012 Foreslått pris 2013
Fauskebaclet

Bilettris
Voksne 85 89

Bar 65 67

Studenter 67

Famile 210 215

Honnr 75 77

Kulturkortet 55 57

Klippekort
Voksne 12 klipp 868 868

Bar 12 klipp 670 670

Studenter 12 klipp 670

Honnr 12 klipp 722 722

Grupper over 10 personer
Voksne 70 70

Barn 45 45

Studenter 45

Årskort
Voksne 2600 2600

Bar 1760 1760

Studenter 1760

Honnr 2070 2070

1-



Halvårskort
Voksne 1350 1733

Bar 900 1173

Studenter 1173

Honnør 1070 1380

Leie av terapibasseng 600 600

Gruskolens bru i
Fauske 385 400
25 m. basseng pr
klassetime u/badevakt 205 205
Terapibassenget pr.
klassetime uladevakt 560 560
Begge bassengene pr.
klassetime uladevakt

Trening voksne (pr time) 0,- 100

Svømmeskole (pr time) 0,- 0-,
(anses som korrersielt)

Sulitjelma Bad 2012 2013
Bilettpris

Voksne 48 48

Bar 20 20

Studenter 20

Kulturkortet 20 19

Klippekort
-20 klipp voksne 580 580

~20 klipp bar 225 225

-20 klipp studenter 225

Gruskolens bru i 104280 104280

Sulitjelma

Årskort voksne 1440 1440

Halvårskort voksne 765 960

Årskortbarn 442 442

Halvårskort bar 230 295

Årskort studenter 442

Halvårskort studenter 295

Trening akivitet voksne 0- 100,

1-
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time) 

Pkt 13 H h Id . b. us o nin~s~e Jyrer

Ekstra Hyppigere
Størrelse Kommunalt Sum inkl tømming pr tømming
dunk 2013 tilegg Sum mva tømming
Grugebyr 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/t2 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 bru av idrett og kulturbygg i Fauske

kommune fom. 2014.

4. Betalingssatser for kommunale barehager gjeldende fra 15/8-2013.
Endrngsforslag til punt 1:
Hel plass (100 %) ............ ........... kr. 1930,-
Halv plass (50 %) ....................... kr. 965,-

5. Betalingssatser for SFO skoleåret 2013/2014
Endringsforslag til punk 1 og 2:
1. Sats 1: Opphold O ~ 15 t/u ................. kr. 500,-
2. Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover ....... Kr. 1000,-

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL' s forslag.

.1
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INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune med følgende
eridifiiger:
Prinsippet om ikke-betaling for bar og unges bruk av idrett- og kulturbygg videreføres.
Rådmanen 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 samenheng med sak om framtidig
eiendomsforvaltning og sak om prinsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag og
foreninger.

Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet.

Squashhall pr. time

135,-

70,-

139,-

72,-

Treningssal(Karate) 0,- 0-,

Pkt 1 8 F k b d t S lt L B dI-
BcskrI\'cIsc 2012 Foreslått pris 2013
Fauskcbadct

Bilettpris
Voksne 85 89

Bar 65 67

Studenter 67

Famile 210 215

Honnør 75 77

Kultukortet 55 57

Klippekort
Voksne 12 klipp 868 868

Bar 12 klipp 670 670

Studenter 12 klipp 670

Honnr 12 klipp 722 722

Grupper over 10 personer
Voksne 70 70

Bar 45 45

Studenter 45
.

Årskort
Voksne 2600 2600

Bar 1760 1760

Studenter 1760

- -- - - Honnr 2Q10_ 207ü
Halvårskort

Voksne 1350 1733

Bar 900 1173

Studenter 1173

Honnr 1070 1380



Leie av terapibasseng 600 600

Gruskolens bru i
Fauske 385 400
25 m. basseng pr
klassetime uladevak 205 205
Terapibassenget pr.
klassetime uladevakt 560 560
Begge bassengene pr.
klassetime uladevakt

Trening voksne (pr time) 0,- 100

Svømmeskole (pr time) 0- 0,-,

(anses som kommersielt)

Sulitjelma Bad 2012 2013

í3l1ettpris

Voksne 48 48

Bam 20 20
Studenter 20

Kulturkortet 20 19

Klippekort
-20 klipp voksne 580 580-

-20 klipp bar 225 225
-20 klipp studenter 225

Gruskolens bru i 104280 104280
Sulitjelma

Årskort voksne 1440 1440

Halvårskort voksne 765 960

Årskortbar 442 442

Halvårskort bar 230 295

Årskort studenter 442

Halvårskort studenter 295

Trening aktivitet voksne 0,- 100

(pr time)

Pkt 13 H h Id . b. us o ningsge )yrer

Ekstra Hyppigere
Størrelse Kommunalt Sum inkl tømming pr tømming
dunk 2013 tilegg Sum mva tømming

l



Grugebyr 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 øknng på 3,3 %.

2. Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet.

3. Det innøres ikke betaling for bar og unges bruk av idrett og kultubygg i Fauske

kommune fom. 2014.

4. Betalingssatser for SFO skoleåret 2013/2014
Endringsforslag til punkt 1 og 2;
1. Sats 1: Opphold O - 15 t/u......... .. .. .... kr. 500,-
2. Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover .. ..... Kr. 1000,-

Formanskapets innstiling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer avgitt for FL's forslag.

VEDTAK:
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune med følgende
endrnger:
Prinsippet om ikke~betaling for bar og unges bruk av idrett- og kulturbygg
videreføres.
Rådmanen 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 fraftidìg
eiendomsforvaltning og sak om prìnsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag
og foreninger.

Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet.

Bal1ettsall pr. time

Squashhall pr. time

135,-

70,-

Treningssal(Karate) 0,-

139,-

72,-

0,-

L.
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Pkt 1 8 Fauskebadet o Sulit' eima Bad
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Beskrivelse 2012 Foreslått pris 2013
FauskebaclcL

Bilettpris
Voksne 85 89

Bar 65 67

Studenter 67

Famile 210 215

Honnr 75 77

Kulturkortet 55 57

Klippekort
Voksne 12 klipp 868 868

Bar 12 klipp 670 670

Studenter 12 klipp 670

Honnr 12 klipp 722 722

Grupper over 10 personer
Voksne 70 70

Bar 45 45

Studenter 45

Årskort
Voksne 2600 2600

Bar 1760 1760

Studenter 1760

Honnr 2070 2070

Halvårskort
Voksne 1350 1733

Bar 900 1173

Studenter 1173

Honnør 1070 1380

Leie av terapibasseng 600 600

Gruskolens bruk i
Fauske 385 400
25 m. basseng pr
klassetime u/adevakt 205 205
Terapibassenget pr.
klassetime u/adevakt 560 560
Begge bassengene pr.
klassetimeu/bade-vakt - ...

Trening voksne (pr time) 0- 100,

Svømmeskole (pr time) 0,- 0,-

(anses som kommersielt)

I
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I Sulitjelma Bad 2012 2013

Bilettris
Voksne 48 48

Bar 20 20

Studenter 20

Kulturkortet 20 19

Klippekort
-20 klipp voksne 580 580

-20 klipp barn 225 r 225

-20 klipp studenter 225

Gruskolens bruk i 104280 104280

Sulitjelma

Årskort voksne 1440 1440

Halvårskort voksne 765 960

Årskortbarn 442 442

Halvårskort bar 230 295

Årskort studenter 442

Halvårskort studenter 295

Trening akivitet voksne 0- 100,

(pr time)

Pkt 13 H h Id . b. us Ó nitgsge )yrer
Ekstra Hyppigere

Størrelse Kommunalt Sum inkl tømming pr tømming
dunk 2013 tilegg Sum mva tømming
Grugebyr 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.

f80112:NORM -:FOR. SOSIALHJELP 1013

INNSTILLING:



Fauske kommunestyre benyter 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 virknng fra 01.01.2013.

DRIF-I03/12 VEDTAK- 21.11.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre benyter 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.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL' s forslag.

INNSTILLING TIL FORMNNSKAPET:
Fauske kommunestyre benyter 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 benyter de statlige veiledende normer + 20 % økning for
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 20 % økning reguleres i
trådmed de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL' s forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlge
normene når disse er klar med virkning fra O 1. 01.2013.

KOM-IS0/12 VEDTAK- 13.12.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende normer + 20 % økning for
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 20 % øknng
reguleres i tråd med de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

Vera Solbakk (KR) foreslo:
Fauske kQmmunest¥re-benytei:destatlige veiledendenormei: + 5 %-øknng-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.

KR's forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme.
FL's forslag ble forkastet med 24 mot 7 stemmer.
Formannskapets innstiling ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer.



VEDTAK:
Fauske kommunestyre benyter 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.

181/12: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

INNSTILLING:

1. Strategi!lk 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 bar 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. Rådmanen vil midlertidig gjennomføre organsatoriske 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 støte utviklingen
innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor
gjeldende driftsramer. Den administrative organisering av ledernivået mellom

rådman og enhetsleder organseres i tre fagomrâder ved at enhetene;
i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljølhabiltering, Helse og NAV legges inn

under en felles koiistitiert kommunalsjef. Dette oitådet benevnes
heretter som Helse og Omsorg.

11. Barehager, Skoler, Bare/famile, Kultu og Integrering legges inn under

en felles kommunalsjef. Dette omrâde benevnes heretter som Oppvekst.
111. VVA og Bygg/eiendom samt Planutvikling legges inn under en felles

kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og
kommunalteknske tj enester.

f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg
g. Bemaningsprosjektet vil fortsette med same fokus på prosjektet som i 2012.
h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kune håndtere

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal,
byggegodkjenning,detaljplaner mv.

l. Avdeling for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur.

J. Det ansettes egen kommunikasjonsrådgiver som kan belastes næringsfondet
k. Den interkommunalè PPT -ordningen sies opp og tilbakeføres i tak med etablering

av ny-skolestrukturTOppsigelsen gjøres-betinget.
1. Rådmanen ønsker å starte et arbeide med samlokalisert branordning og VV A,

samt utrede flyting av enhet VVA og Salten-Bran ut av sentru.

2. Økonomiplan 2014-2016.

I
i

I
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a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts- og investeringsramer 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 kune møte de økonomiske
utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt
utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kune redusere driften
med 16,1 milL. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er
vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025

c. Kommunestyet ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barehagestruktur
i Fauske kommune.

d. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning og vudering av
interkommunalt samarbeid, heruder med fokus på branberedskap og behovet
for koordinering mellom kommuneiie.

e. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning av drift,
organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.

f. Kommunestyret ber også rådmanen utrede nærmere;

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser

ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivilige lag og foreninger
ii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vuderes.

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 mil. 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 bru og faste

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

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

1. boliger 7 %0

2. verker og bru: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

11. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives
av lag og foreninger og som benytes til deres primærvirksomhet,

. jf. § 7, bokstava. Drives det kQmmersieiivlrks.2mh~t ihele.ell~_
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; .....

J¡- -



g. For 2013 legges det opp til en samlet lånerame på inntil 45,446 milL. kroner.
Låneopptaket er fordelt slik:

Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skol e rna te ri e II 1000

IT utstyr 2000

Vestrnyra skole -

Va i nesfjord s kole/flerbru ks ha IL 1000

Ventekostnader skolestruktur 2000

Sulitjelma skole 27728

Fotba IL ha iI 1880

Aksjon skolevei 200

Bol iger Ta reveien 2000

Torggata 16 26000

Oppgradering gatelys 500

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000

Oppgra deri ng .rna ~ ki n pa I'k 2000

Sulitjelma Barnehage 500

Skilting 150

Kunstgress Finneid 900

Heis på sykehjemmet 1200

Utredning Sa mlo.ka i iseri ng tekn.tj. 1000

Fi na niseri ngs behov (ex. Va nn/Avløp) 72058

Mva k()rnpensasjon -14412

Bruk.av investeringsfond -15000

I nvesteri ngsti Iskudd husbanken "7200

Nye lån eks VA -35446

VA 2013 

Vann 7000

Avløp 3000

Nve VAR lån -10000

Totalt nye lån 2013 -45446

Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett
og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

FOR-157112 VEDTAK- 26.11.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av
-APog-H:
Budsjettforslag 2013 og økonomiplan
Endringsforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre ift. Rådmannens budsjettforslag.

1. Økonomi
Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dett er helt nødvendig siden drifta
går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet til

ir--



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 forbruet på vikarer - dette har gitt resultater
men ennå er forbruet for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned
vikarbruken utover budsjettet.

Det er fortsatt nødvendig med nedbemaning i kommunen. Rådmanens forslag legger til
gru en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer yterligere inn på bemannngen. Dette

øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 milioner kroner.

2. Skole
2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestruturen 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. Vestiuyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette byggeprosjektet
allerede i 2013 med kr. 10 milioner. Deretter fullfinansieres skolen med
bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmannen må ha full fokus på å
ferdigstile planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstiles senest til skolesta
2016.

b. Strøiusnes skole og flerbrushall planlegges i 2014.

3. Barnehager
Fauske kommune har full barehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De
private og kommunale barehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkuransefortrinn samenlignet med våre nabokommuner. Bemaningen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tildele barehageplass til bar født etter 01.09. strykes.

a. Kuttene til barehagesektoren tilbakeføres.
b. Fauske kommune skal ha fullbamehagedekning som et klart mål

4. Helse og omsorg
a. Demensboliger i Eiaveieii

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 sentru og på Strømsnes. Dette er prosjekter
. _ som 'yil klJ~avhjelQ~~ets.!gre b~:i9yet J~ri!l~tltusjo_nspla~~r påE~uske_ ._

helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det
vises ti bevilgning i budsjettet for 2012.

c. Sagatun

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av grunnforhold og tilstand til huset.
Når dette er klar, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal
videreføres. Det betyr at hvis Sagatu er innflytingsklar i løpet av året, skal



beboerne flytes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i
budsj ettreguleringer .

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 forutbetaling 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 ramevilkår 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 forrkende VM i dans, Nordlands
første VM, i september. I tilegg har vi blant anet hatt Saltenbluesen, Irsk festival,
Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter.Jestivalen. Statusen som arangør by ønsker vi
å støte opp om og videreutvikle.

a. Store arrangementer

Det skal også i 2013 arangeres store arangementeri Fauske, her nevnes
Årsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arangementer i kommunen.
Det settes derfor av kr. 350.000 til slike arangementer som driftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturiltak reverseres.

b. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest i junmøtet i kommunestyret hvor vi tar stiling
til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og
rådmanen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2
milioner kroner til å ferdigstile forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak
gjennom det ekstraordinære utbytet 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 bar og unge. Tilskuddet til Holtanlia vil bli vudert 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
__yngdomsklubben drives vI(lere_s.Qnil!å.

f. Samfunnshuset i Sulitjelma
Prosjektet med oppgradering av samfunnshuset skal dekke utgifter for inntil
150.000. Dette dekkes av næringsfondet.

6. Idrett
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Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil
fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballh~i11 med 5 milloner kroner. Dette
finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall- 5 milioner kroner.

7. Infrastruktur
I 2012 bevilget posisjonen kr. JO milioner til diverse infrastruturtiltak. Denne satsingen
skal fortsette også i 2013. Det gj enstår 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 Skihyta og
veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler
bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 milioner kroner som blir kommunens andeL.

Vi søker å løse saken om vare i fortuene i Fauske. Eventuell finansiering av
ferdigstilelse legges frem som egen sak innen 01.04.

a. Ferdigstilelse prosjekter Sulitjelma - 3,4 milioner kroner
b. øvrige veiprosjekter - 2.6 milioner kroner.
c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum.

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter
a. Furesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr.

budsjettvedtak 2012.
b. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstiles i 2013. Dette er

en betydelig satsing på boligsosiale tiltak.

9. Tilgjengelighet for alle
a. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøekomme kravet til universell

utforming. Dette er en gamel sak som nå må finne sin løsning.
b. Isfrie fortauer vìl bedre fremkommeligheten i sentrum betydelig for alle.
c. Utskifting av lyspuntene ved veien til LED lys øker sikt og dermed

fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen
utover rådmanens forslag med kr. 500.000,~. Det avklares om det er muligheter
for støte ti 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 milioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 milioner 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 milioner kroner. 6

milioner av disse finansierer punk 7 - infrastruktur. Øvrige midler settes av til
fremtidige skoleinvesteringer.

ir-



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 Økt
utgift/redusert inntekt/redusert
inntekt ute;ift

Barnehae;e 1300
Tilskudd arrangementer

350
Teleslyne;e bibliotek 10

Universeii utforming 200
Fauskebadet
Bibliotek 76
une;domsklubb 179
Holtanlia 40
Fauskebadet 243 25
Ura.lliista..ioneti 600
Nedbeniannln2 1850
Besøarelse irtrtk.iøv 1000
Reversert kulturkutt 450
Formannskapets 627
disøosis"ion
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tiltak 2013 2014 2015 2016
Veivros.iekter Sulitielma 3400
Øvrie;e vei investerin2er 2600

- -Se~iceby:e;2-Er-kstad- --- -2000~- -- -_._-------.~----_._- --'.-- .._-------- - - ----- ----- ---- -_..-

Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000
Valnesfjord 9000 30000 20000
skole/flerbrukshall
Allaktivitetshus 2200
Fotballhall 50001



Oppgradering til LED
L s

5002 500 500 500

1 _ Bevilges over hjemfallsfondet
2 _ Bevilges utover rådmannens forslag

Innstilingen ble enstemmig forkastet.
AP/H's forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
Innstilingen 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. Samandlingsreformen 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
øyeblîkkelig hjelp.

d. Fortsatt implementering av He1se- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være

morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien.
e. Rådmanen 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 støte utviklin.gen
innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innen.for
gjeldende driftsramer. Den administrative organisering av ledernvået mellom

rådman og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene;
i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljølhabilitering, Helse og NAV legges inn

under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes
herettr som Helse og Omsorg.

11. Barehager, Skoler, Bare/famile, Kultur og Integrering legges inn under

en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.
iii. VV A og Bygg/eiendom samt Planutvikling legges inn under en felles

kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og
kommunaltekniske tj enester .

f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg
g. Bemanngsprosjektet vil fortsette med same fokus på prosjektet som i 2012.
h. Enhet Plan og utviklîng må settes i stand til effektiv å kune håndtere

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal,
byggegodkjennng, detaljplaner mv.

l. Avdeling for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur.

J.... -Det..ansettes_egen_kommunikasjonsgiyer_som.kan_helastes_næringsfondet
k. Den interkommunale PPT -ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering

av ny skolestrutur. Oppsigelsen gjøres betinget.
1. Rådmannen ønsker å stare et arbeide med samlokalisert branordnng og VV A,

samt utrede flyting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentru.

4. Økonomiplan 2014-2016.

iI



a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts- og investeringsramer som er nedfelt i forslag til
økonomiplan for Fauske kommune.

b. Fauske kommune har en for kostbar drif 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 kune redusere driften
med 16,1 mil. 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 barehagestruktu
i Fauske kommune.

d. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av
interkommunalt samarbeid, heruder med fokus på branberedskap og behovet
for koordinering mellom kommunene.

e. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning av drift,
organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.

f. Kommunestyret ber også rådmanen utrede nærmere;

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser

ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillge 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.
l. Budsjettramer 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 fullmaker 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
1. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bru og faste

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

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

1. boliger 7 %0

2. verker og bru: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

11. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives
av lag og foréninger og som benytes til deres primærvirksomhet,

. jl,-~ 7J?Qk~tav~_Qrl~~s.c:~l .k~f!er~i~~iL vii'so.J~ti h.ele~!ler

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; .....

! \ .
1--------------------------.--.---.----.------- ---------------.--------------~--------------.--
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n. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på inntil 45,446 mil. kroner.

Låneopptaket er fordelt slik:

Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skolemateriell 1000

IT utstyr 2000

Vestmyra skole -

Valnesfjord skole/flerbrukshall 1000

Vente kostna der skolestruktur 2000

Sulitjelma skole 27728

Fotba Il ha Il 1880

Aksjon skolevei 200

Bol iger Ta reveien 2000

To rgga ta 16 26000

Oppgradering gatelys 500

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000

Oppgradering maskinpark 2000

Sulitjelma Barnehage 500

Skilting 150

Kunstgress Finneid 900

Heis på sykehjemmet 1200

Utredning samlokalisering tekn.tj. 1000

Fi na n¡seri ngs behov (ex. Va nn/Avløp) 72058

Mva kompensasjon ,.14412

Bruk åv investeringsfond -15000

Investeringstilskudd husbanken -7200

Nye lån eks VA -35446

VA 2013 

Vann 7000

Avløp 3000

NyeVAR lån -10000

Totalt nye lån 2013 -45446

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
.Fausk€-kommun€ skal-ha-€n-stram-økonomist.ying.-D€tt€-€r-heltnødvendigsiden-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.

.1---.---------.-----------------..



Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruet på vikarer - dette har gitt resultater
men ennå er forbruket for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned
vikarbruen utover budsjettet.

Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmanens forslag legger til
grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi strammer yterligere inn på bemaningen. Dette
øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 milioner kroner.

2. Skole
2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestrutuen 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 milioner. Deretter fullfinansieres skolen med
bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmanen må ha full fokus på å
ferdigstile planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstiles senest til skolestar
2016.

d. Strømsnes skole og flerbrukshall planegges i 2014.

3. Ba.rneha.ger
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
konkuransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemaningen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tildele barehageplass til bar født etter 01.09. strkes.

c. Kuttene til barehagesektoren tilbakeføres.

d. Fauske kommune skal ha full barehagedeknng som et klar mål

4. Helse og omsorg
d. Demensboliger i Eia.veien

12013 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 sentr og på StrøIIsnes. Dette er prosjekter
som vil kune 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. Sa.ga.tun

Det pågår nå undersøkelser og utredninger -av grnnforhold og t.ilstand tU huset.
Når dette er klar, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal
videreføres. Det bety at hvis Sagatun er innflytingsklar i løpet av året, skal
beboerne flytes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i
budsj ettreguleringer.



NA V/praksisplasser

Rådmanen 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 ramevilkår 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 tilegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irsk festival,
Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arangør by ønsker vi
å støte opp om og videreutvikle.

g. Store arrangementer

Det skal også i 2013 arangeres store arangementer i Fauske, her nevnes
Arsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfarngsmessig vil det komme enda flere betydelige arangementer i kommunen.
Det settes derfor av kr. 350.000 til slike arangementer som driftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturiltak reverseres.

h. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stiling
til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og
rådianen 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 utbytet 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 bar og tlge. Tilskuddet til Holtanlia vil bli vudert 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 samfushuset skal dekke utgifter for inntil
.1~().Q()Q. p~tte dekk~~_i:v Il~ring~fC?lidet.

I

!
I

,I 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 milioner kroner. Dette
finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall - 5 milioner kroner.

I1------------------



7. Infrastruktur
I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 milioner til diverse infastruturtiltak. 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 Skihyta og
veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler
bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 milioner kroner som blir kommunens andeL.

Vi søker å løse saken om vare i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av
ferdigstilelse legges frem som egen sak innen 01.04.

a. Ferdigstilelse prosjekter Sulitjelma - 3,4 milioner kroner
b. Øvrige veiprosjekter - 2.6 milioner kroner.
c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum.

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter
c. Furesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr.

budsjettvedtak 2012.
d. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstiles 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 lyspunene ved veien til LED lys øker sikt og dermed

fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen
utover rådmanens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er muligheter
fot støtte til dette prosjektet, fot eksempel gjennom Enova.

1. 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 milloner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 milioner 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 Rådmanen

komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne
saken legges frein til behandling i god tid før sommeren.

10. Salg av bolig- og næringsarealer
_ _~. Det budsjetteres ine~~~lg~~ll.Qlig-_2_g_næringsareal~r på 10 milioner kroner. 6

milioner av disse finansierer punt 7 - infrastruktur. øvrigemîdler settesavtif
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 brues til nyetableringer.



I 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 Økt
utgift/redusert inntekt/redusert

- inntekt utidft
Barnehaize 1300
Tilskudd arrangementer

350
Teleslynize bibliotek 10

Universell utforming 200
Fauskebadet
Bibliotek 76
ungdomsklubb 179
Holtanlia 40
Fauskebadet 243 25
Brannstas.ionen 600
Nedbewannin2 1850
Besparelse innkjøp 1000

Reversert kulturkutt 450
Formannskapets 627
disposis.ioii
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tiltak 2013 2014 2015 2016
VeiprOS.iekter Sulitjelma 3400
Øvri2e vei investeringer 2600
Servicebyiziz Erikstad 2000
Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000
Valnesfjord 9000 30000 20000
skolelferbrukshall

-Allaktivitetshus--- - ----- _~- -2200 - ~- ---- - ------- - ---- -- --- - --- _~- ----- - - _~

Fotballhall 50001

Oppgradering til LED 5002 500 500 500
lys

1 _ Bevilges over hjemfallsfondet
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2_ Bevilges utover rådmannens forslag

ELD-041112 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 flyte 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 puntet Helse- og omsorgsplanen
fremkommer følgende: ((Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste og
Demens Boliger i Eiaveiem): Eldrerådet ser frem til å få fremlagt de konkete
planer for bygging av boliger i Eiaveien, og ikke minst hvordan driften og
~et1estene skal utføres ved disse boliger. Eldrerådet ber om at hjemme~enesten
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 belastnng for de som blir berørt. Denne
ordningen må bli kortvarig. Eldrerådet ber om at renovering av Sagatun
intensiveres, slik at beboerne kan flyte tilbake snarest.

2. Eldrerådet er blitt orientert om at det er ventelister på sykehjemsplasserlheldøgns
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 He1se- og omsorgsplanen
fremkommer følgende: ((Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste og
Demens Boligèr i Eiaveiem) : Eldrerådet ser frem til å få fremlagt de konkete
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-181112 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 Rådmanens del av innstiling fra formannskapet (godtgjørelse til ordfører
og varaordfører) strykes.

Jørn Stene (FL) foreslo:
1. Felleslista fremmer rådmanens innstillng til budsjett 2013, økonomiplan 2014-
2016, og at denne vedtas med slike endringer:

DRIFTSBUDSJETT
Tiltak Økt utgift/redusert Økt inntekt/redusert

inntekt utidft
Sosialhjelpsatser, 20% 0,70 mil.

økning
Reduserte SFO satser 0,30 milL.
Styrking Hjemmetjenesten 1,00 mil.

Gratis skolefrut alle elever 0,40 miL.

Generell 2,90 milL.
effektiviseringstiltak
Ikke innføre nye/økte 0,30 mil.

gebyrer
Opprettholde sommer SFO 0,10 milL.

Opprettholde 1,30 mil.
barehagetilbud
Opprettholde kulturidler 0,45 mil.
Opprettholde bibliotek, 0,08 milL.

-Valnesfjord----- - ---- ----------- ------------- -- -- - --------------- ---------------------- -- -------- -

Opprettholde tiskudd 0,05 milL.

Nordlys skole
Opprettholde ungdomsklubb 0,18 milL.
Valnf.
Opprettholde tilskudd 0,04 mil.
Holtanlia.



Opprettholde skoleskyss 0,20 mil.

Valnesfj ord
Effektivisering ved 1,60 milL.
rådmannens stab, heruder
ikke opprettelse av nye
stillnger, reduksjon av
konsulenter, advokathjelp,
prosjektstilinger osv.

Konsesjonskraftinntekter 0,60 milL.
Salgs og leieinntekter 3,00 mil.

Nye tiltakprosjekter 1,00 milL.
folkehelse
Ekstraordinært utbyte IRIS 1,80 mil.

Salten
SUM 8,00 mil. 8,00 milL.

INVESTERIGSBUDSJETT 2013:

Vestmyra skole, fase 2 10,00 milL.
Sykehj emsplasserIHeldøgns pleie/ 2,00 mil.

omsorgsplasser i Valnesfjord

Sum økte investeringskostnader 12,00 milL.

FINANSIERIG'
Valnesfjord skole/flerbrukshall reduksjon, 1,00 milL.

F Qtballhall, reduksjon 1,88 milL.
Utredning samlokalisering tekn.tj. 1,00 mil.
re4uksjon
Ventekostnader skolestruktu, reduksjon 1,00 milL.
Salg av kommunal tomte og 6,00 milL.

næringsarealer
økt Mva kompensasjon 1,12 milL.

SUM FINANSIERIG ØKTE 12,00 mil.
INVESTERIGER 2013

2. Fauske kommune skal fortsatt videreføres administrativt som en 2- to nivå
kommune. Det opprettes ingen nye/konstituerte stilinger 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 gokjennng 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 kune 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 kune kvalitetssikre tjenestene, og
at befolkningen skal kune 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 bestiler, produserer og kontrollerer sine
tjenester.

Fremskrttspariet 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

Fremskrittspariet 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 Fremskrttspari mener at lokale folkeavstemninger, folkemøter, åpne høringer,
brukerstyrer og servicekontraker må bli naturlige deler aven 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 mak til fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev,
foreldre, bruere og innbyggere. -- -- -- --- --- - -- - -- - - - --- -

Fremskrittspariets budsjettforslag frigjør gjennom "beste praksis" store sumer fra
driften~ og over til investeringer og et bedre tilbud til innbyggerne.



Fremskrittspariets 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 vii bru av
((Beste praksis)) i beste fall kune føre til en besparelse på i overkant av 50 milioner
kroner årlig. Men ved å sette fokus på alternative måter å drive kommunen på vil en
kune 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 utnyte 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 samspil 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.

Konkuranse er en sterk drivkraft for innovasjon. Innovasjon handler som kjent om
fornyelse og forbedring. Det handler i korthet om et kontinuerlig søkelys på hvordan
maí 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 konkuranse til innbyggernes fordel bør vektlegge tydelige kvalitetskrav
så vel som god ressursutnytelse.

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).

SYKelijeni Hjemmetjeneste RefioIa .. Driftog. . ....
. .._.. .

vedlikehold
Omfang av 81 plasser 514 mottakere 44745 kvm 44745 kvm
tjenester
Dagens ca 75.5 milL. kr ca 49.5 mil. kr ca 12.5 milL. ca 38.5 mil. kr

kostnader kr



Kostnad beste ca 51 mil. kr ca 37.5 milL. kr ca 7.5 mil. kr ca 29 mil. kr

praksis
Frigjort ca 24.5 milL. kr ca 12 mil. kr ca 5 milL. kr ca 9.5 milL. kr
I prosent ca30% ca25% ca40% ca25 %
I enheter ca 40 plasser ca 170 ca 10 årsverk ca 20 årsverk

mottakere

Ved konkuranseutsetting av 20 prosent av tjenesteproduksjonen knytet 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.

Frivilige eller private leverandører får anslagsvis 6 % av de frigjorte ressursene mens
offentlig sektor får 94 %.

Fremskrittspartiet legger derfor dette til grnn i sitt alternative budsjettforslag, men
ikke med mer enn halvparten av de besparelsene NHO servise legger til grunn.

FAUSKE FREMSKRTTSPARTI VIL I BUDSJETTET AREIDE 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 handlefrhet og derigjennom skape
grulag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine
innbyggere.

3. Fauske kommune skal fortsette arbeidet med a 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 bruerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.

5. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide akivt for å hjelpe
mennesker som havner i et rusmisbru tilbake til et verdig liv.

6. Fauske kommune skal ta befolkningen med på viktige avgjørelser ved akivt 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
oversk)1ende skal tas ut som et ekstraordinært utb)1tetil eierne'-____ ___ _

8. Kommunestyret ber rådmannen innføre pliktig oppmøte, og tildeling av passende
arbeide for de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for.

9. Kommunestyret ber Rådmanen legge frem en sak om å organisere Teknsk etat
som et aksjeselskap.



10. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ordning der elev samen med foreldre
gis mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn.

11. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barehageplass og
kontantstøte 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 KOMMUE
TIL BESTE FOR
INBYGGERNE!

Inntekter - Utgifter:

Forslag til rammer for 2013:
Emne
Inntekter til investeringer/nedbetaling lån/avsetning til bank eller fond

1. Eiendomsskatten for boliger settes til O

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

F orsl~Kti1 rar~r f()l' _~!)jJ:_

E I t kt f d 'ft b lmne nn e er ra rI s espare ser
Effektivisering/nedbemannng Kr. 1.000.000
Effektivisering/Bruk av konkuranse Kr 25.000.000

I Frigjort til økt drift Kr. 26.000.000



Reduserte Investeringer

I Prosjektmidler kulturhus Kr. 2.200.000

økte utgifter/reduserte inntekter
Økte kostnader til 10 nye Kr. 6.000.000
sykehjeD1splasser
Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr. 500.000
Økte kostnader for nye brukere Kr. 1.750.000.
hj emmetjenesten
Økt tilskudd til frivillg kultur. Kr. 50.000
Reduksjon eiendomsskatt for boliger Kr. 5.000.000

Overskudd til investeringer
Salg av aksjer

Kr. 12.700.000

Kr. 60.000.000

Fond for boligbygging Kr. 10.000.000
Mindre lånnedbetaling lån Kr. 24.900.000
Satsing på vei Kr. 10.000.000

I Avsetting til egenkapital. 
og fond Kr. 50.000.000

Eventuelle budsjetteringsfeil reguleres mot avsetting til egenkapitaL.

Sentraladministrasjonen

Fremskrittspartiet vil på generelt grunnag hevde at kommunene har en finansiell
reserve som de hittil bare har tappet i beskjeden utstreknng: Muligheten ti 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 uutnytede
effektiviseringspotensial i å utnyte "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 biligste tjenestetilbudene, de produserer selv varer og
tjenester som kjøpes biligere 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 areavgift,
og merverâiavgift av påKostninger:-Dessuten ereienâòlf al1ereâ.e gjenstanâ-for--
formuesbeskatning.
For hyter fremstår eiendomsskatt som spesielt urimelig, ettersom en hyteeier som
oftest har fast bopel i en anen kommune og derfor ikke har stemmerett og innflytelse
i hytekommunen. I mange tilfeller legger hyteeieren minimalt beslag på kommunale
tjenester. Heldigvis er det ikke innørt eiendomsskatt for hyter i Fauske kommune.



Eiendomsskatt rammer barefamilier og enslige eldre. Barefamiler i etableringsfasen
rames fordi de gjerne har en høy gjeld, enslige eldre fordi de har pensjon som eneste
inntekt. Eiendomsskatten ramer også leietakere som får påslag på husleien når
husverten får økt sine utgifter.
Fremskrittspartiet foreslår derfor at eiendomsskatten for boliger settes til O.

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
grueiere 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 van, avløp og vei. Den
konkete samarbeidsformen mellom grueierne og kommunen ligger i at kommunen
finansierer tilrettelegging av vei, van og avløp og markedsfører tomtene, mot at
grueierne avstår gruen ti boligformål, sørger for at tomtene blir gjort byggeklare
og selger tomtene videre ti 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 gruneiere kommunen inngår avtale med avgjøres etter anbudsprinsippet. Det
betyr at kommunen går offentlg ut og tilbyr "tildeling av byggeklare boligfelt/tomter"
til kommunens grunneiere. De grunneierne som er vilige til å avstå de mest attraktive
tomtene ut ifra kriteriene pris per tomt, og pris for opparbeidelse av boligfelttomt
tibys byggeklare boligfelt/tomter av kommunen.

Et slikt samarbeid vil gi både kommunen og de aktuelle grueierne fortrinn.
Grueierne vil få tilrettelagt attraktive boligtomter uten at de selv har utgifter med
det. Kommunen på sin side vil gjennom anbudsprinsippet kune 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 tilflyting til kommunen betraktelig. I
budsjettet er det lagt opp til en økning av alle gebyrer. Fremskrittspariet legger til
grunn en gjennomgående effektivisering, og bru av konkuranse 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 gjeme fugere som
bindeledd mellom de aktuelle grueierne og kommunen. Når kommunen har fått
finansieringen på plass lyses "anbudet" ut i kommunen. Alle grueierne, 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 anbudsrude informerer
grueierne om beliggeIÛet, arealet som avstås og om ønsket salgspris pr. tomt. Når

. anbudsruden er over, så er det planutvalgets oppgave å sile ut hvilke tilbud fra
grueierne -som kommunen -skal jobbe videiemed. Pliutvalget børTdeiie-

sameIÛeng foreta befaring av de aktuelle områdene, og velge ut de tomtene som
virker mest salgbare ut ifra kriteriene pris og beliggeIÛet. Når planutvalget har valgt ut
hvilke tomter som virker interessante åjobbe videre med, så er det i neste omgang
grueiernes oppgave å beregne kostnader ved opparbeidelse av de aktuelle



boligfelt/tomter. Jo lavere kostnad grueierne kan tilby for å ferdigstile tomtene, jo
biligere og mer attraktivt blir det for kommunen å finansiere prosjektet.

Etter en helhetsvudering basert på tomtenes salgbarhet og kommunens utgifter til
grulagsinvesteringer 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 par

( 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 Fremskrittspariet er å skape en gruskole som pedagogisk kan møte de
utfordrnger samfunnet står overfor. Det gjelder å gi de unge et godt grulag for

videre utdanng innen allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning, samtidig som
skoleverket er økonomisk rasjonelt og effektivt organisert.

Fauske Fremskrittspari ønsker å fristile 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. Fremskrittspariet ønsker derfor å innøre en ordning hvor eleven
i samåd med sine foreldre i en lukket evaluering gir karakterer til sine lærere.

Fremskrittspariet har stemt imot storskole på Fauske, og mener det bør settes av
midler til renovering av eksisterende Vestmyra skole som inkluderer en ,utvidelse.

Barnehager

Fremskrittspariet mener at alle deler av familepolitikken må ta utgangspun i
frivilighet og valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk i Norge gir ikke foreldrene nok
valgfrihet, og lovgivningen på området er altfor omfattende.

I--
i

Fremskrittspariet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive
barehager. Dette må i størst mulig grad overlates til frivilige organisasjoner og

- ~private.ÅnegoâK enttnjafi.enager skal-lìkestìlesrra denrffentlíges sìde~--u _u__
Fremskrittspariet vil liberalisere dagens barnehagelov og økonomisk likestile ulike
former for barepass.

Fremskrittspari ønsker at det primært skal bygges private barehager i kommunen,
Dette fordi Fremskrttspariet er av den klare formening at private barehager i



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

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 barehager som skal bygges i kommunen må bygges og
drives i privat regi for å redusere kommunens utgiftsnivå.

Fauske Fremskrittsparti vil også stile seg positiv til at de kommunale barehager som
allerede finns i kommunen overdras til private eller til de som i dag arbeider ved
barnehagen.

Sosiale tjenester

Fremskrittspariet vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for
å sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfuet 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 Fremskrittspariets
kommunestyregruppe er bekymret over. Når det gjelder utviklingen er det viktig at
Rådmanen følger nøye med på denne, og vurderer om rnan 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
kune 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 snake med beboerne, og
det skal være ansatte som aktiviserer beboerne som ønsker det. Fauske
Ftemskrittsparihar 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 vilige til å bruke
midler på dette, Fauske Fremskrittspari er det.

_ _ . Derfor ønsker Fremskrittspariet å øke bemaning~nved_~y~hjemmet.!____

Konkurranseutsetting
Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å
effektivisere kommunenes tjenesteproduksjon, er konkuranseutsetting. Med
konkuranseutsetting 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
bestilerrollen, hvor kommunen definerer behovet for tjenester, og kontrollør rollen,
hvor kommunen kontrollerer hvordan bestilingen oppfylles. Dette er et viktig tiskudd
til effektivisering av kommunen, fordi det hindrer "positivt innstilt" egenkontroll.
Kommunene spiler på lag med brukeren, i stedet for å være brukerens motpart som
tj enesteprodusent.

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 konkuranseutsetting bør også de som drver virksomhetene i dag få tid og
anledning til å organisere seg og delta i anbudskonkuransen med reelt anbud. Det er
imidlertid viktig at anbudet er reelt dersom kommunens ansatte skal legge inn anbud,
og at virksomheten skiles ut i et eget selskap.

Fremskrttspariet tar ikke stiling 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.

Konkuranseutsetting er ikke det same som privatisering. Ved privatisering aven
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

A drive kjøkken for sykehjemmet trenger ikke 'å være en kommunal oppgave.
Kjøkkendriften går med et betydelig underskudd (2,82 mil. kroner). Gjennom å
konkuranseutsette 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 landbrusmyndigheter, statlige veimyndigheter mv., som i realiteten styrer
kommunens arealplanlegging. Fremskrittspariet mener dette er en hån mot
lokaldemokratiet. Ordningen med at overordnede styringsorgan foretar avgjørende
vedtak i kommunal arealplanegging må avvikles.

Etter Fremskrittspariets syn skal innsigelser fra andre offentlige myndigheter enn
kommunen, kun være knyttet til brudd på kommunens egne regler for

. . - -arealplanegging,eller-delsom-vesentlige-offentligeverdiel'kan-tapesgj ennom
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 Fremskrittspariets syn
ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, og ikke som i dag, hvor det er søkeren
som nærmest må bevise grulaget for å få innvilget søknaden. Kommuner må ha
sterke grnner 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 ramer.

Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Fremskrittspariet. Vi vil være
særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål, dersom ikke
samtykke fra grueier foreligger~ Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved

å kjøpe disse til markedspris gjennom avtaler, og i minst mulig grad benyte
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 Fremskrittspariet arbeide for
at kommunene bruer "ja~stempel". Fremskrittspariet vil at kommunen skal være
positive til utbyggerne med mindre svært sterke grer taler imot. Byggesakskontoret
på Fauske er bemanet med medarbeidere av høy kvalitet, dessverre er etaten
underbemanet, noe som fører ti lang ventetid. Fremskrttspariet 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 bru
serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for reduserte gebyrer i saker som får avslag
og i saker hvor saksbehandlingen tar tlrimelig lang tid.
Kommunen som monopolforvalter aven rekke lover har en forpliktelse til å opptre på
en måte som ikke medfører mistane om kameraderi eller forskjellsbehandling.
Fremskrittspariet 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 byråkati, har Fremskrittspartiet som oppgave å være innbyggernes
ombud i kommunen, og bistå med hjelp, råd og veiledning.

Utbyggingsavtaler
Fremskrittspariet mener at kommunene skal kune inngå utbyggingsavtaler med
private som sikrer behovet for nødvendig infrastruur som van, veg og kloak, for å
kune åpne for utbygging. Hva som skal kunne legges inn i slike avtaler må imidlertid
begrenses.

Fremskrittspariet ønsker ikke at kommuner gjennom utbyggingsavtaler skal kunne
kreve kontantvederlag fra utbygger, eller at utbygger må bygge barehager, eksterne
veierogskofer,-som vilkår-for å få etablere-et boligfelt.--- ---- - - . ---- -. ----

Vann~ avløps- og renovasjonsgebyrer (V AR)
Fremskrittspariet vil at V AR gebyrene fortsatt skal dekkes etter selvkostprinsippet,
dette innebærer at det er de som benyter disse tjenestene som skal dekke kostnadene.
Fremskrittspariet vil også sikre innbyggernes rett til å kune kreve at vangebyrene



skal beregnes på bakgrunn av målt forbruk dersom den enkelte ønsker det.
Fremskrittspartiet ønsker at kommunene skal stå ansvarlig for van-, avløp og
renovasjon overfor innbyggerne, men vil at disse tjenestene skal konkurranseutsettes
for å sikre bruerne best mulig tjenester til lavest mulig pris. I Fremskrittspartiets
budsjettfor1ag er konkuranse lagt inn som et bærende element noe som sikrer
bruerne lavest mulig gebyrer.

Opprettelse av aksjeselskap.
Den delen som tidligere var driftsavdelingen ved teknisk etat, d.v.s. desom har
ansvaret for alle lastebiler og maskiner bør organiseres i et eget aksjeselskap. Dette
selskapet bør få konkurere om kommunale oppdrag.

Vei
Fremskrittspariet 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 Fremskrittspariet å fortsette satsingen på veier i Fauske kommune.

Eiendomsforvaltning

Fauske Fremskrittspari 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 kontraker. Fremskrittspariet vil gjerne se nærmere på en slik løsning,
og foreslår at rådmanen utreder dette og legger dette frem for kommunestyret.

Kultur

Fremskrttspariets kultuolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrhet.

Kultu er ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttkker de verdier og
kva1ìteter hvert enkelt menneske tilegger hø egenverdi. Det som er kutu for den ene
behøer ikke nødvendigvis være det for en anen. Fremskrttspariets gruoldning er
at kutuen skal være fr for politisk styring. Den må være basert på frivilighet og
personlig engasjement.

Fauske kommune stå ovenfor betydelige investeringer i fremtiden. Spesielt vil dette
gjelde skolestru og rehabiltering av Sagatu. Samtidig legger Arbeiderpariet og

Høye opp til betydelige investeringer innenfor kulturområdet med Fotball hall og
kultuhus på Fauske. Fremskrttspartiet er ike imot kultuhus og fotball hall men mener
det i langt større utstreknng bør brues offentlg privat samarbeide for å realisere slike
prosjekter. Et slikt samarbeide vil redusere både investerings- og driftskostnadene for
kommunen.

Politikerstyre kultugoder ødelegger kultuens grensesprengende vesen.
Fremskrttspariet vil ha et åpent marked for kultu, hvor folk selv kan brue sine midler

- pådeiritugodel'deønsker åbenyte seg av -efier-S1:Øteopp om. í5~tte-vir i større grad
enn offentlg styr kultu, sikre at midler tilflyter kultulivet og dets akører.

Offentlge byråkater på et kontor skaper ikke kultur. Fremskrittspariet ønsker derfor
å gi nye oppgaver innen andre sektorer til ansatte som ikke utfører lovpålagte
oppgaver innen kultusektoren. Inntil Fremskrittspariet har fått gjennomslag for sin



politikk, ønsker vi subsidiært å øke støtten til arangementer som tiltrekker seg et
større antall publikum på bekostning av dyre tilbud som få mennesker benyter seg av.

DIVERSE TILTAK:

Fauske Fremskrittspartis forslag til vedtak :

1. Eiendomsskatten for boliger settes til O

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

Forslag til rammer for 2013:

Emne
Effektivisering/nedbemannng
Effektivisering/Bru av konkuranse

Inntekter fra driftsbesparelser
Kr. 1.000.000
Kr 25.000.000

I Frigjort til økt drift Kr. 26.000.000

Reduserte Investeringer

I Prosj ektmidler kulturhus Kr. 2.200.000

økte utgifter/reduserte inntekter
økte kostnader til 10 nye Kr. 6.000.000
sykehj emsplasser
Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr. 500.000
økte kostnader for nye brukere Kr. 1.750.000

hjemmetj enesten

Økt tilskndd til frivillg kultur. Kr. 50.000
Rednksjoneiendomsskatt for boliger Kr. 5.000.000

Overskndd til investeringer
Salg av aksjer

Kr. 12.700.000

Kr. 60.000.000

Fond for boligbygging Kr. 10.000.000
Mindre lånnedbetaling lån Kr. 24.900.000
Satsing på vei Kr. 10.000.000

I Avsetting til egenkapital og fond Kr. 50.000.000

Eventuellebudsj etteringsfeil reguleres mQt. avsetting tiLegenka:gital.

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

FAUSKE FREMSKRTTSPARTI VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ
FØLGENDE MÅL:

1--- -



1. Fauske kommune skal være enja 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
grulag 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 bruerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.

5. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide akivt for å hjelpe_
mennesker som havner i et rusmisbru tilbake til et verdig liv.

6. Fauske kommune skal ta befolknngen med på viktige avgjørelser ved aktivt å brue
folkeavstemnng.

7. Ordføreren gis i oppdrag å innede 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 utbyte til eierne.

8. Kommunestyret ber rådmanen innføre pliktig oppmøte, og tildeling av passende
arbeide for de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for.

9. Kommunestyret ber Rådmanen legge frem en sak om å organisere Teknsk etat
som et aksjeselska.p.

10. Kommunestyret ber rådmanen innøre en ordning der elev samen med foreldre
gis mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn.

11. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barehageplass og
kontantstøtte for toåringer.

12. Kommunestye ber rådmanen legge frem en sak hvor en belyser fordeler og
ulemper ved å selge eiendomsmasse og leie den tilbake.

13. Rådmanen 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. Avli~nde stork~kken~t1)~ en ~lik måt~ at Fauske kOniune kommer best ut av det.

Forslag til økonomiplan 2013 - 2015:

Følgende foreslås som tilegg til Formanskapets innstiling:



2013 2014 2015 2016
Salg fast eiendom 3000 10000 10000 10000
Investering i vei 10000 10000 10000 10000
Vestmyra skole O O O

Bru av konkurranse 25000 10000 5000 5000

Vera Solbakk (KR) foreslo:
KR fremmer sitt eget budsjettforslag i kommunestyret. Budsjettforslaget tar
utgangspunt i rådmanens forslag til budsjett og økonomiplan.

Fauske KRs forslag til budsjett for 2013:

1. Rådmanens 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 idag. Gir en
utgift på 178.000,- avrundet.

4. Vi vil fortsatt ha to vedlikehold av gatelysene per år, og i.kke 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 vì1 beholde stillingen i barehagene. A redusere stillngsnormen er IKKE et
alternativ for KR. Nå har vi fått full barehagedekning (og vel så det), og nå må
KVALITETEN beholdes. Gir en total utgift på 692.000,- avrudet.

Samenlagt gir dette økte kostnader i forhold til rådmanens forslag på 1.086.000,-
kroner.

Utover rådmannens forslag vil KR i tìlegg prioritere følgende områder:

8. KR ønsker å satse på de svakeste og vil gi en økning i sosialhjelpssatsene på 5 %.
Dette har KR på eget initiativ tidligere fått utregna av kommunen, og det vil gi en
årlig økt utgift på 1 millon kroner.

9. KR ønsker å bevilge midler til utredning av et samenhengende sykkelveinett i
Fauske kommune. Vi vil bruke 74.000,- til dette.

10. KR vil styrke miljø- og habilteringstjenesten med 200.000,-, til tiltak direkte
rettet mot bruerne.



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. KR har tidligere stilt et spørsmål til ordfører angående skyss for eldre til
eldretreff på menighetssenteret. KR 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 interpellRsjonen som ble fremmet ikommunestyretl 1.12.12. KR ser det
som en SELVFØLGE at kommunen benyter seg av de gunstige ordningene som
finnes for finansiering av bredbånd, og sørger for at denne utbyggingen blir utført!

Samenlagt gir dette yterligere økte kostnader med 1.524.000,- i forhold til
rådmanens forslag.

Til samen foreslår KR altså en endring på 2.610.000,- i forhold til rådmanens
forslag.

Inndekning ~ i form av både økte inntekter og reduserte kostnader:

1. PolitÌkerne har gode vilkår i Fauske kommune. Rådmanens forslag viser at
kommunen nesten bruer 8.6 milloner årlig på politisk vÌrksomhet. Med tane på den

økonomiske situasjonen kommunen er i, er det en selvfølge for KR 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. KR mener en kommunkasjonsstiling er viktig, men vil ikke prioritere dette.
Midlene tas ut av næringsfondet og gÌr (ca.) 650.000,-.

3. KR mener det er rom for en besparelse på innjøp på kr. 100.000,-.

4. Det vises til utredning fra Valnesfjord nærmiljøutvalg, og mener det er gruag for
at salg av rettigheter til bredbånd i Valnesfjord kna gi en inntekt på 1 milion.

Samenlagt gir dette en inndeknng på kr. 2.610.000,-. Og vi har altså dekt våre
utgifter

Oppsummering, KRs budsjettforslag

Endringer i forhold til rådmannens forslag

Utgifter:
Valnesfjord bibliotek Kr: 76000,00
Ungdomsklubb Valnesfj ord Kr. 178000,00
Gatelys: To årlige vedlikehold Kr. 90000,00
Svømmekjøring Nordlys Kr. 50000,00
Beholde stilingsnormen i barehagene Kr. 692000,00
I tilegg til rådmanens forslag:



I
i

Øknng på 5 % i sosialhjelpssatsene Kr. 1 000000,00
Utredning av sykkelveinett Kr. 74000,00
Styrking Miljø- og habiliteringstjenesten Kr. 200000,00
Universell utforming Fauske svømmehall Kr. 200000,00
Skyssordning for eldre Kr. 50000,00

Kr. 2 610 000,00

Inndekning'
10 % reduksjon til politikergodtgjørelse Kr. 860000,00
Ta bort kommunikasjonsstiling Kr. 650000,00
Besparelse innjøp Kr. 100000,00
Salg av rettigheter bredbånd Valnesfjord Kr. 1 000000,00

Kr. 2 610 000,00

Økonomiplanen

I forhold til rådmanens forslag til økonomiplan ønsker KR å prioritere noe
annerledes. Vi legger ikke fram en år-til-år-plan, menn beskriver hva vi ønsker å
prioritere, og hva vi IKK ønsker å prioritere.

KRs forslag til økonomiplan.

1. Rådmannens forslag vedtas med disse endringene i investeringer:

2. KR ønsker å fortsette å investere i infrastrutu. Det vil si vei og gang-/sykkelstier
og andre infrastrutuiltak. Det investeres 7 milioner hvert år i planperioden.

3. Rådmanen har i sitt budsj ett tatt ut investerìngene 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 santære forhold, og
de ansatte har verken spiserom eller garasjeplass til maskiner og utstyr. Det investeres
2 milioner hvert år de første årene i planperioden. Til samen 4 milioner for å få
dette realisert.

4. Bredbåndutbygging i kommunen må realiseres.

5. Vi vil priorìtere utbyggingen av Vestmyra skole (Vi ønsker en 5 til 10 skole på
Vestmyra) og skole og flerbrukshall i Valnesfjord.

Inndekning
1. KR ønsker å utsette bygging av fotballhall og allaktivitetshus i
økonomiplanperioden, fordi investeringsnivået allerede er veldig høyt.

- -K: vil-trekke-fram-gn-sak--som~vivil-si-no€m€r om~. som bør være en rød-tråd
gjennom hele planperioden: Næringsutvikling!

KR er svært opptatt av

Fauske kommune skal være en næringsvennig 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 utnytes og markedsføres.

. Det er alle så ting som til samen avgjør hvor næringsvennig kommunen
oppfattes. Alt fra kommunens hjemmeside, hvordan man blir møtt i telefonen,
støteordninger fr nyetableringer og kvalitet i skoler og barehager. Det
helhetlge 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, frivilige 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 attaktiv bo- og etableringskommune. Det fordrer at vi jobber
samen, er positiv og engasjert for å nå delles mål!

KRs 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
grpper!

Med dette legger Fauske KR fram sitt forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan
2013 - 2016

Bjørn Inge Gabrielsen (AFI) foreslo:
Endring til rådmanens 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 kune 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 milioner kroner i
renter og avdrag, midler som kune brut til å gi innbyggerne et bedre tibud.

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
milioner, med dette frigjør vi følgende til drft:

Årlig besparelse på rente Kr. 4 000 000,-
Årlig besparelse på avdrag Kr. 3 500 000,-
Sum årlig besparelse ca. kr. Kr. 7500 000,-

-RÅ1)MANNEN~ØKNINQ AV-S'I'Aß~KON'I'O

AFI forventer en betydelig reduksjon av lønn etter at rådmannen har iverksatt de
bebudede omstrtureringer.

I Rådmanens stabs konto reduseres med I Kr. 5,0 mil.



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.

I Salg og besparelser på drift I Kr. 15 milL.

KOMMUALE 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 Kr. 2,5 mil.

private bolig eiendommer, men ser at dette
ikke kan gjøres over natta så vi ønsker å
halvere denne.

Barehagene må få like satser.

SAMFERDSEL

AFI vil oppruste kommunale veier samt
etablere flere parkeringsplasser

Her legger vi inn 5 mil.

E6 - Jernbane

Fauske kommune har ett stort handelssentru - 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 poliisk enighet om at E6 må ut av sentru, 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 sentru, 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. AF! mener derfor at det er viktig
lliv.ispiler kQrteneriktigiforhQldtilåleggeJiLrette_fu.. dett.e, Realisering flYll)' 1Lm.

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
sentrm.

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.

. AF! mener at det interkommunale renovasjonsse1skapet må

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

. Den som henter avfallet ved husstand fårdette slik at renovasjonen er gratis for
brueren.

. Frem til dette må enslige få rabatt.
i

I Kostnad utredning og redusert renovasjon I Kr. 100 000,-

STATLIGE ARBEIDSPLASSER

AFI ønsker å legge til rette for etablering av statlige arbeidsplasser, dette skal blant
anet gjøres ved p intensivere kommunens arbeid mot Stortinget og statlige etater.

AFI vil stile seg positiv til for eksempel etablering av et landsfengsel på Fauske slik
som Stortinget ved flere anedninger har vedtatt.

Utgifter for å få oppdatert og endret på
reklamefimen om Fauaske og anen
markedsføring

Kr. 500 000,-

NÆRIGSLIV

AFI vil legge til rette for nye og eksisterende bedrfter 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 infrastrutur til alle næringsområder

Dette finansieres over fond som i Kr. 7 mil

Finneidlia. (Ved salg tilbakeføres pengene
i fondet)



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 stilinger i
hj emmehj elpstj enesten

Kr. 5 mil

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 Barehage
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

AF! mener at fusjonshemmede skal ha de samme tilbud og muligheter i Fauske
kommune som fusjonsfriske.

Delfinansiering av asfaltert rullestol ~
barnevogn sti í turskjønne omgivelser
(eks. Klungsetmarka skianegget)

Kr. 500 000,-

RUS - PSYKIATRI

I Her ønsker vi å øke bemanningen I Kr. 450 000,-

GATEBEL YSNING

I Vedlikehold av gatelys I Kr. 450 000,- .

KULTURSEKTOREN

AEl vil legge til rette for kultur i Fauske kommune.

I Øknng av Kultubudsjettet med I Kr. 700 000,-

KULTURHS (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 kune brue bygget
til forskjellge kulturelle tilstelninger konserter, opera, teater og kino. Det må være
etter nåtidens og fremtidens normer.

Kulturhuset bør også inneholde øvingslokaler for de lokale bruerne.

AFI går inn for at alle innbyggerne skal kune 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 ramer 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 taker 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
trenìngssarnlinger. Selv om lagene er med på å betale for noen av kostnadene, så er det
altså foreldrene som må bidra med til dels store sumer i året. Kommunestyret mener
at eld ikke skal bli et spørsmål om den økonomiske situasjonen til foreldrene som skal
bestemme om en talentfull ungdom kan fortsette sin idrettskarriere. AF! ønsker å gjøre
noe med dette og setter aven ((øremerket)) pott på kr. 100000,- årlig til formålet.

Eventuelt fra posten som tildeles idretten Kr. 100 000,-
årlig. Men i år har vi en ekstra pott på vår
budsjett.

KOSTNADER

Reduksjon av eiendomsskatten (nrivatelJoliger Kr. 2 500 000,-
Økning av stilinger til hjemmehjelp (Innspares gjennom Kr. 5 000000,-
Rådmans redusjon)
Øknng av kultursektoren (drift) Kr. 700 000,-

Utredning av Kulturhus Ligger i hovedbudsjett
Utredning for redusert kostnad Iris (drift) Kr. 50000,-
Markedsføringsfim (drift) Budsjettert i 2012

i



Toppidrettsutøvere Kr. 100000,-
Redusert utbyte gruet salg Kr. 2 000 000,-
Bygge lekeplass Kr. 240 000,-
Investering i undervisningsmateriell Kr. 1 000000,-
Bemaning i Rus psykiatri Kr. 450 000,-
Vedlikehold av gatelys Kr. 450 000,-
Sum Kr. 12490000,-

INVESTERIG

Besparelse på renter etter salg av aksjene Kr. 4 000 000,-
Besparelse på avdrag Kr. 3 500 000,-
Reduksjon Rådmannens stab Kr. 5 000000,-
Sum Kr. 12000000,-

KOSTNAD

Oppruste kommunale veier (Investering) Kr. 5 000 000,-
Planidler (Investerìng) Kr. 500 000,-
Fond til opparbeiding av næringseiend. (investering) Kr. 7 000 QOO,~

Asfaltering fusjonshemmede (investering) Kr. 500 000,-
Sum Kr. 13 000 000,-

INVESTERIG

I. Salg 
av kommunale eiendommer Kr. 15000000,- I

kr. 2 000 000,-

kr. 2 000 000.-

Dette gir et positivt budsìett på

Avsetting ti fond for opparbeiding for næringseiendommer
Dette vile v~rt 2 året så her vile det stått 4000000,-

Jørn Stene (FL) fremmet følgende felles tileggsforslag til budsjett 2013 på vegne
av partiene FRP, R, KR, 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 forskjellg kompetent hold, blitt
stil spørsmål ved de økonomiske utrednnger/betraktninger som ble lagt til gru for

struktedtaket som omhandlet sentru skolene. På denne bakgru vil

kommunestyret ha seg forelagt fra rådmanen, en total økonomisk utredning som
belyser konsekvenser og besparelser som følge av vedtaket. Utredningen skal også
belyse konsekvenser dersom man opprettholdt baretrinnet 1-4 ved Hauan og Erikstad
sk:ò1ef.UtrednIlgeiffremlègges -kommünestytetîmienütgangenav mars-20t3.-
Kommunestyret vil se det som en fordel at hovedtilitsvalgte og leder av det
kommunale foreldreutvalg får delta i utredningsarbeidet.

FRPIR/SV/AFIIFL's forslag ble forkastet med 18 mot 13 stemmer.

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



KR'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.
Formanskapets innstiling 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 bar og
unge.

c. Samandlingsreformen 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. Rådmanen 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 støte
utviklingen innenfor de ulike fagområdene. Denne organseringen skal være
innenfor gjeldende driftsramer. Den administrative organisering av

ledernvået mellom rådman og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at
enhetene;

i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habiltering, Helse og NAV legges
inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes
heretter som Helse og Omsorg.

11. Barnehager, Skoler, Bare/famile, Kultur og Integrering legges inn

under en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som
Oppvekst.

11. VVA og Bygg/eiendom samt Planutvikling 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. Bemaningsprosjektet vil fortsette med same fokus på prosjektet som i 2012.
h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kune håndtere

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal,
byggegodkjennng, detaljplaner mv.

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

J. Det ansettes egen kommunikasjonsrådgiver som kan belastes næringsfondet
k. Den interkommunale PPT -ordningen sies opp og tibakeføres i tak med

etablering av ny skolestrur. Oppsigelsen gjøres betinget.

l; Rådmanen-ønsker-.å-stare..et-arbeide-medsamlokalisert- branonlning og
VV A, samt utrede flyting av enhet VV A og Salten-Brann ut av sentru.

6. Økonomiplan 2014-2016.

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts- og investeringsramer 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 kune møte de
økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg
forelagt utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kune
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
bamehagestruktur i Fauske kommune.

d. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning og vurdering
av interkommunalt samarbeid, heruder med fokus på branberedskap og
behovet for koordinering mellom kommunene.

e. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning av drift,
organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.

f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere;

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser

11. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivilige lag og foreninger
111. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vuderes.

7. Budsjett 2013.

a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
b. Budsjettramer 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 fullmaker gitt i reglement for delegering av myndighet i
budsjettsaker.

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 bru og faste

eîtmdommer i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt til kommunene §3,
første ledd, bokstave.

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

1. boliger 7 %0

2. verker og bru: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

11. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og
drives av lag og foreninger og som benytes til deres
primærvirksomhet, jf. § 7, bokstava. 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 lånerame på inntil 45,446 milL. kroner.
Låneopptaket er fordelt slik:



,-

Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skolemateriell 1000

IT utstyr 2000

Vestmyra skole -

Va i ne sf jord skole/flerbruksha Il 1000

Ve nte kostna de r sko I estruktu r 2000

Sulitjelma skole 27728

Fotba Il ha Il 1880

Aksjon skolevei 200

Bol iger Ta reveien 2000

T()rggata 16 26000

Oppgradering gatelys 500

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000

Oppgradering maskinpark 2000

Sulitjelma Barnehage 500

Ski Iting 150

Kunstgress Finneid 900

Heis på sykehjemmet 1200

Utredning samlOkalisering tekn.tj. 1000

Fi na niseri ngs behov (ex. Va nn/Avløp) 72 058

Mva kompensasjon -14412

Bruk (Iv i nvesteri ngsfond -15000

Investeringstilskudd husbanken -7200

Nye lå n eks VA -35446

VA 2013 

Vann 7000

Avløp 3000

Nye VAR lån 40000

Totalt nye lån20:í3 -45446

Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I
budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

Endringer i forhold ti 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-20 12-tort fokus-på å-redusere-foi:bruet-pã vikai:er-=dette har-gitt-resultater..
men ennå er forbruet for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned
vikarbruen utover budsjettet.

Det er fortsatt nødvendig med nedbemanng i kommunen. Rådmanens forslag
legger ti grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer ytterligere inn på
bemaningen. Dette øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 milioner kroner.



2. Skole
2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestruuren 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 milioner. Deretter fullfinansieres
skolen med bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmanen må ha full
fokus på å ferdigstile planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstiles senest til
skolestar 2016.

b. Strømsnes skole og flerbrukshall planlegges i 2014.

3. Barnehager
Fauske kommune har full barnehagedeknng. Vi har også stor fokus på tidlig innsats.
De private og kommunale barehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkurransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemaningen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tildele barehageplass til bar født etter 01.09. strykes.

a. Kuttene til barehagesektoren tilbakeføres.
b. Fauske kommune skal hå ful barehagedekning som et klar 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 sentrm og på Strømsnes. Dette er
prosjekter som vil kune avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på
Fauske helsetur. 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 grnnforhold og tilstand til
huset. Når dette er klar, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen
skal videreføres. Det bety at hvis Sagatun er innflytingsklar i løpet av året,
skal beboerne flytes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av
dette i budsjettreguleringer.

NAV/praksisplasser
Rådmanen 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--"ífkål- for utbetaHng av sOSlalstønacf( aldersgruppenTg: 24åf).-

5. Kultur
Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele
kommunen og hver dag skjer en rekke kulturarangementer 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 arangør 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 tilegg har vi blant anet hatt Saltenbluesen, Irsk
festival, Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arangør
by ønsker vi å støte opp om og videreutvikle.

a. Store arrangementer

Det skal også i 2013 arangeres store arrangementer i Fauske, her nevnes
Årsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for bar 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 kulturiltak reverseres.

b. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest i junmøtet i kommunestyret hvor vi tar
stiling til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i
2012 og rådmanen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr.
2.2 milioner kroner til å ferdigstile forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak
gjennom det ekstraordinære utbytet 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 vudert i denne
behandlingen.

d. Bibliotek i Valnesfjord
Biblioteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge ti
helsesenteret i Valnesfj ord - 10.000 kroner.

e. Ungdomsklubben i Valnesfjord
Ungdomsklubben drives videre som nå.

f. Samfunnshuset i Sulitjelma
Prosj ektet med oppgradering av samfushuset 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 milioner kroner.
Dette finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall- 5 milioner

kroner.

7. Infrastruktur
I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 milioner til diverse infrastruurtiltak. Denne
satsingen skal fortsette -ogsåí 2013. Det gjenstål utbedrÍnger av siste iífiiiflSul1iJelma
som er et spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og
Statskog. Dette gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbaken, toalettforhold ved
Skihyta og veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse
prosjektene mangler bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 milioner kroner som blir
kommunens andeL.



Vi søker å løse saken om vare i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av
ferdigstilelse legges frem som egen sak innen 01.04.

a. Ferdigstilelse prosjekter Sulitjelma - 3,4 milioner kroner
b. Øvrige veiprosjekter - 2.6 milioner kroner.
c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentr.

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter
a. Fumesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondetjfr.

budsjettvedtak 2012.
b. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstiles 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

unversell utforming. Dette er en gamel sak som nå må finne sin løsning.
b. Isfrie fortauer vil bedre fremkommeligheten i sentrum betydelig for alle.
c. Utskifting av lyspunkene ved veien til LED lys øker sikt og dermed

fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen
utover rådmanens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er
muligheter for støte til dette prosjektet, for eksempel gìennom 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 milioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 milioner 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 Rådmanen
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 næríngsarealer
a. Det budsjetteres med salg av bolig- og næringsarealer på 10 milloner kroner. 6

milioner av disse finansierer punt 7 - infrastrutur. 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 ka brukes til
nyetableringer.

11. Mineralstrategi
Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre
mineralressurser. Dette arbeidetskal fortsette. Vi forventeratmineralmeldingen

legges frem-raskt for-Sto-itingef og-Pauskekbmmune-vil følge opp-dennemeldingen
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 Økt
utgift/redusert inntekt/redusert
inntekt ut2ift

Barneha2e 1300
Tilskudd arrangementer

350
Teleslynf,e bibliotek io
Universell utforming 200
Fauskebadet
Bibliotek 76
un2domsklubb 179
Holtanlia 40
Fauskebadet 243 25
BrannstasJonen 600 .

N edbemannin2 1850
Besparelse innk,iøp 1000
Reversert kulturkutt 450
Formannskapets 627
disposis.ion
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tiltak 2013 2014 2015 2016
Veiprosjekter Sulit.ielma 3400
ØvtI2eveiinvesterin2er 2600
ServicebYSg Erikstad 2000
Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000
Valnesfjord 9000 30000 20000
skole/flerbrukshall
Allaktivitetshus 2200
Fotballhall 50001

Oppgradering ti LED 5002 500 500 500
lys

1 _ Bevilges over hjemfallsfondet
2_ Bevilges utover rådmannens forslag

182/12: RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKK-KOMMUNALE_.. -----.--------------------- ----- --------------- - -------- ------------------------ ------------------ ------ -------- -_.._--- ---------- -----

BARNEHAGER OG BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2013

INNSTILLING:

1) Saken tas til orientering



2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knytet til forskrift om likeverdig
behandling av ikke-kommunale barehager vedtas slik de foreligger

3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barehager 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 punk 3.

FL' s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Innstilingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
1) Saken tas til orientering
2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knytet til forskrift om likeverdig

behandling av ikke-kommunale barehager vedtas slik de foreligger
3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barehager 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-182112 VEDTAK- 13.12.2012

Arne B Vaag (V fremmet følgende endringsforslag til innstilingens punkt 3:
Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager fastsettes til 100 % av de kommunale
driftskostnader i 2013

Formanskapets innstiling pkt. 3 ble vedtatt med 24 stemmer mot 7 stemmer avgitt
for V' s forslag.

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1) Saken tas ti orientering
2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knytet til forskrift om likeverdig

behandling-a\' ikke~kommunalebarehagervedtasslikde foreligger
3) Tilskuddssatser for ikke-kommunale barehager 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.

r--
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

13/1093 I

Arkiv sakID.: 13/263 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 002/13 I KOMMUNESTYRE ¡Dato: 13.02.2013

DELEGERTE SAKR I PERIODEN

Sammendrag:

DKOM. 001113: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING -FAUSKE GATEKJØKKN

VEDTAK:

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

(

Fauske Gatekjøkken, Storgt. 66, 8200 Fauske gis serveringsbeviling ti drift av
gatekjøkken som omsøkt:

. Organisasjonsnummer:

. Styrer:

. Apnongstider:

999039960
Sizar Ayob Mohamad

Mandag - Torsdag og Søndag kl. 12.00 - 22.00
Fredag og Lørdag kL. 12.00 - 03.00

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringssteder.
Det forutsettes at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter

Bestemmelsen i røykeloven må følges.

Vedtaket kan ankes til Fylkesmanen i Nordland,jmf. §4A-12 i Kommuneloven og
Forvaltningsloven §29. Frist for ane er 3 - tre - uker fra mottakelse av dette vedtaket.

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:

13/1094 I

Arkiv sakID.: 13/264 I Saksansvadig: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 003/13 I KOMMUESTYRE I Dato: 13.02.2013

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok-ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel

13/85 I 04/2339 12.12.2012 Salten PROTOKOLL FRA MØTE I
kontrollutvalgservice KONTROLLUTVALGET 12.

DESEMBER 2012 

13/86 I 13/23 20.12.2012 Salten SAKSPROTOKOLL
kontrollutvalgsservice KONTROLLUTVALGET I

FAUSKE - OPPFØLGING AV
VEDTAK OG 

AVTALEFORHOLD
VEDRØRENDE SALG AV GNR.
10311540

13/87 I 13/25 20.12.2012 Salten SAKSPROTOKOLL -
kontrollutvalgsservice KONTROLLUTVALGET I

FAUSKE: OPPFØLGING AV
FORVALTNINGSREVISJON:
SYKEFRAV ÆR OG
FOREBYGGENDE HMS-AREID

13/88 I 11/1402 20.12.2012 Salten SAKSPROTOKOLL -
kontrollutvalgsservice KONTROLLUTVALGET I

FAUSKE: OPPFØLGNING AV
FORVALTNINGSREVISJON:
RESPONSTID I
FORVALTNINGEN

13/90 I 13/28 20.12.2012 Salten SAKSPROTOKOLL -
kontrollutvalgsservice KONTROLLUTVALGET I

FAUSKE: MØTEPLAN FOR
KONTROLLUTVALGET

12/11289 X 12/1662 21.2.2012 REFERAT FRA MØTE i EIVIND
SANNS LEGAT - 21.2.12

13/496 I 13/122 17.01.2013 Posten Norge AS OMLEGGING A V POSTKONTOR
TIL POST I BUTIKK -
TILDELING AV AVTALER

-

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.



SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE
Postboks 54,8138 Inndyr

Vår dato:
12.12.2012

Jnr
121780

Ark
413-5.4

I ~ r... ,,"L.," i,
\./ '..'-..1\..' ì\..1 ., IUII\,'

De. / SaksbehC 1\ D~')
PROTOKOLL - FAUSKE KONTROLLUTVALG ~-/'3 -

-
Klassering

Møtedato: Onsdag 12. desember 2012 kl. 09.00 -11.30 l; 1~4 233~Møtested: Møterom 1. etasje, administrasjonsbygget, Fauske 85
Saksnr.: 24/12 - 33/12 --l---I--J
Til stede:

Nils-Christian Steinbakk, leder

Harald J østens en, nestleder
Liv Marit Tverå

Forfall:
Gøran Indregård
Svanhild Wenche Setså

Varamedlemmer:
Olav Henriksen møtte for Gøran Indregård
Tron Magne Hansen møtte for Wenche Setså

Øvrige:
KommunalsjefFra¥ Bernhardsen møtte i tilknytning til sak 26/12 og 28/12
Regnskapssjef Jonny Riise møtte i tilknytning til sak 26/12
Personalsjef Ingrid Alterskjærmøtte i tilknytning til sak 27/12
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkallng og sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

24/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november
2012

25/12 Oppfølgning av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103
bnr 1540

26/12. Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av utlån og fordringer
27/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende

HMS~arbeid
28/12 Oppfølgning av (orvaltningsrevisjon: Responstid i forvaltningen
29/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser og

oppfølgning ved salg av eiendom 

30/12 Møteplan for kontrollutvalget
31/12 Revisors vurdering av egen uavhengighet
32/12 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
33/12 Eventuelt

24/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2012

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2012 godkjennes.

Votering:
Forslag tì1 vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14, november2012 godkjennes.

25/12 Oppfølgning aV vedtak og avtaleforboldvedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang aV oppfølgning av vedtak og avtaleforhold ved
salg av gnr 103 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av
forhandlinger mellom de to partene, men avtalen fikk et tillegg om at "Avtalen gjelder frem tì1
arealet utbygges.. i tråd med stadfestet reguleringsplan". Kontrollutvalget mener avtalen
mellom kommunen og kjøper kun skulle inneholde de tre puritene SOm var godkjent av
formanskapet som. forhandlingsresultat. Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og. burde vært
~el1andletav form~nn~k!lpet.

Utvalget registrerer at det er gjort bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd
med forretningsgård, herunder endret veitrase med innjøring fra øst. Ut fra dokumentasjonen
som foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen er i samsvar med vedtatt



i
reguleringsplan, eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tilatelse til endring av vei. Det
forutsettes at forholdet rettes opp.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølgning av vedtak og avtaleforhold ved
salg av gnrt 03 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av
forhandlinger mellom de to parene, men avtalen fikk et tilegg om at "Avtlen gjelder frem til
arealet utbygges i tråd med stadfestet reguleringsplan". Kontrollutvalget mener avtalen
mellom kommunen og kjøper kun skulle inneholde de tre puntene som var godk;jent av
formannskapet som forhandlingsresultat. Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært
behandlet av formanskapet.

Utvalget registrerer at det er gjort hearbeidelse av tomta iitenom det arealet som er bebygd
med forretningsgård, herunder endretveitrase med i11jøring fra øst. Ut fra dokumentasjonen
soitl foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen er i samsvar med vedtatt
reguleringsplan, eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tilatelse til endring av vei. Det
forutsettes at . f()rholdet rettes opp.

26/12 RedegJørelse fra adniinistrasJonen: Oppfølgning av utlån og.fôrdringer

LivMMarit Tveråtok opp spørsmålet om egen habiltet i og med athull er regnskapsfører for
IL Fauske/Sprint Kontrollutvalgets øvrige medlemmer vutderte saken og fant henne habil til
å delta i behandlingen.

Kommunalsjef Frank Bernhardsen og regllskåpssjef Jonny Riiseinøte fra adininistrasjonen
for å redegjøre Qgsvare på spørsmåL.

Forslag tHvedtak:
Saken legges frein uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orielltering

Votering:
OmÎorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen-fra-administrasjonen tas-til orientering-

i

I



27/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

Personalsjef Ingrid Alterskjær møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på
spørsmåL.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført 

enoppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport ~
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .........................

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til 

orientering.

Oinforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets Vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport _
Sykefravær og forebyggende HMS~arbeid.

2. Administrasjoiienhar redegjort for på hvilken måtekoniunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at ny HMS~plan ble vedtatt iinai 2011.
SYkefraværsoppfølgningen er endret på det vis at man prøver å tydeliggjøre
dialogen med den sykemeldte. Det opplyses at krav til dialogmøter med
sykemeldte nå følges opp aV enhetsledeme. Det opplyses at det i tillegg er laget
nye rêtningslinjer for oppfølgning av sykemeldte, oppdatert i fOrhold til nytt
regelverk. Videre er 

det opprettet en egen tilretteleggIngsgrppesom ser 

påmuligheter tor tilrettelegging for sykemeldte innad i kommunen, eventuelt
utdanng. Det opplyses videre at rådmaiens lederavtaler inneholder krav på
HMS~Oniådet. Oppfølgniiig på HMS~oniådet følges opp i rådmannens
ledersamtaler. Utvalget får opplyst atffâr fortsatt ikke er god nok når det 

gjelder
medarbeidersamtaler, særlig Istorê eiiiteter,men at 

det arbeidesnied endringerSOni gj0rdet lettere å få gj ennomført disse samtalene.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orienterìng.

Voteriiig:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har 

i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en
oppfølgiiing av kommunestyrets vedtak i sak 24/10 Förvaltningsrevisjonsrapport_
Sykefravær og forebyggende HMS~arbeid.

2. - j\dlljlli~lm£jl1nenhar_redegj ørt 
for-på-hvilkeninåte.-konrmunestyrets Vedtak .erfulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at ny HMS-plan ble vedtatt i mai 2011.

Sykefravrersoppfølgningen er endret på det vis at man prøver å tydeliggjøre
dialogen med den sykemeldte. Det opplyses at krav til dialogniøter med
sykemeldte nå følges opp av enhetsledeme. Det opplyses at det i tilegg er laget
nye retningslinjer for oppfølgning av sykemeldte, oppdatert i forhold til nytt
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regelverk. Videre er det opprettet en egen tilretteleggingsgrppe som ser på
muligheter for tilrettelegging for sykemeldte innad i kommunen, eventuelt
utdaning. Det opplyses videre at rådmanens lederavtaler inneholder krav på
HMS-området. Oppfølgning på HMS-området følges opp i rådmanens
ledersamtaler. Utvalget får opplyst at man fortsatt ikke er god nok når det gjelder
medarbeidersamtaler, særlig i store enheter, men at det arbeides med endringer
som gjør det lettere å få gjennomført disse samtalene.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

28/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Responstid i forvaltningen

KommunalsjefFrank Bernhardsen møtte for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport ~
Responstid i forvåltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måtekommunestyets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Oniorent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport ~
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kapasiteten for byggesaksbehandling er
stytketmed etihalv stiling. Det opplyses at det er laget enperui med
rutinebeskrivelser Og eksempelsaker. Videre er det opplyst at det nå opplyses om
klageadgang og ftìster, men at deti tìlegg ärbeides med å lage et egetskriv med
nærmere opplysninger om klage på vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides
med byggesaksbehandling via en nettportal. Det er så langt ikkeprioritert fra
administrasjonens side å gjennomføre brukerudersøkelse. Når det gjelder
utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at kommunen har en rutine for å
følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Uinioreniforslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport _
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kapasiteten for byggesaksbehandling er
styrket med en halv stiling. Det opplyses at det er laget en perm med
rutinebeskrivelser og eksempelsaker. Videre er det opplyst at det nå opplyses om
klageadgang og frister, men at det itilegg arbeides med å lage et eget skriv med
nærmere opplysninger om klage på vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides
med byggesaksbehandling via en nettportal. Det er så langt ikke prioritert fra
administrasjonens side å gjennomføre brukerudersøkelse. Når det gjelder
utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at kommunen har en rutine for å
følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

29/12 Redegjørelse fra adininistrasjonen: Svar på henvendelser og oppfølgning ved salg

av eiendom

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omförent forslag til vedtak:
Saken utsettes. til neste møte.

Votering:
Omfotel1t forslag.ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste 11e.

30/12 Møteplan for kontrollutvalget

Forslag ti vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:

Forslag fra Nils-Christian Steinbak: .
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:
30. januar
5. mars
24.aptil
5. juni
21.august
23. september



29.oktober
2. desember

Votering:
Forslag fra Nils-Christian Steinbak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:Kontrol1utvalget avholder møte følgende datoer i 2013:
30. januar
5. mars
24.aprU
5. juni
2L.àugust
23. september
29. oktober
2. desember

32/12 Revisors vurdering av egen uavheng.ghet

Forslag tilvedtak:

Kontrôl1utvaIget i Fauske kommune1ar revisors 

egenvudering av sin Uavhengighet datert 28.august 2012 tU etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold sOm kan endre
vurdetîngen av uavhengighet.

Votering;
Forslag tì vedtak ble ensteI1ig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske koniune tar 

revisors egenvurderìngav sin 

uavhengighet datert 28.august 2012 tUetterretning. Utvalget ber 

om å bli løpende otîentert om forhold 

som kan endrevudetîngen av uavhengighet.

32/12 Orienteringer fra reYisjon og 

sekretariat

Sekretariatet orienterte:

· Om dokumenter vedlagt saken.
· Om utredningen av mulig felles revisjonsordning for Salten, Indre og Ytre

Helgeland.

Revisor orienterte:

· Om utredningen av mulig feHersrevisjöusöidriiiig.

Kontrollutvalget tar orienteringene tU etterretning.
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33/12 Eventuelt

Det fremkom ikke' ytterligere saker til behandling.

r2012

Ulllift sendes; I(ontmllutiùgeis medlenier, varedlemmer, FaUB kommime v fordfur
og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS



SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54,8138 Inndyr

Vår dato:
20.12.2012

Jnr
12/782

Ark
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rt ~- Fauske kommune
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I 71-1')
rK~riQ

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE lt~f-sfQ_Jì3 t :23_-1

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 12.12.2012 25/12

25/12 Oppfølgning av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

Forslag ti vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølgning av vedtak og avtaleforhold ved salg
av gnr 103 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av forhandlinger
mellom de to partene, men avtalen fikk et tilegg om at "Avtalen gjelder frem til arealet utbygges i
tråd med stadfestet reguleringsplan". Kontrollutvalget mener avtalen mellom kommunen og kjøper

. kun skulle inneholde de tre punktene som var godkjent av formannskapet som forhandlingsresultat.
Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært behandlet av formannskapet.

Utvalget registrerer at det er gjort bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd med
forretningsgård, herunder endret veitrase med innjøring fra øst. Ut fra dokumentasjonen som
foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan,
eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tilatelse til endring av vei. Det forutsettes at forholdet
rettes opp.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølgning av vedtak og avtaleforhold ved salg
av gnr 103 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av forhandlinger
mellom de to partene, men avtalen fikk et tilegg om at "Avtalen gjelder frem til arealet utbygges i
tråd med stadfestet reguleringsplan". Kontrollutvalget mener avtalen mellom kommunen og kjøper
kun skulle inneholde de tre punktene som var godkjent av formannskapet som forhandlingsresultat.
Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært behandlet av formannskapet.



Utvalget registrerer at det er gjort bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd med
forretningsgård, herunder endret veitrase med innjøring fra øst. Ut fra dokumentasjonen som
foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan,
eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tilatelse til endring av vei. Det forutsettes at forholdet
rettes opp.

Rett utskrift:

Dato: 20. desember 012

çZ~~ '/
- (I .,¿.,&...

. ars Hansen ..~
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
20.12.2012

Jnr Ark
12/784 ¡ 4-1-3-9:-5

~ Fauske kommune

l) Saksbeh.

Klassering

.IlD. 13/i5

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE!'~LS'l- (-

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 12.12.2012 27/12

27/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

PersonalsjefIngrid Alterskjær møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag ti vedtak:
L. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport -
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport -
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at ny HMS-plan ble vedtatt i mai 201 L.
Sykefraværsoppfølgningen er endret på det vis at man prøver å tydeliggjøre dialogen
med den sykemeldte. Det opplyses at krav til dialogmøter med sykemeldte nå følges opp
av enhetsledeme. Det opplyses at det i tilegg er laget nye retningslinjer for oppfølgning
av sykemeldte, oppdatert i forhold til nytt regelverk. Videre er det opprettet en egen
tilretteleggingsgruppe som ser på muligheter for tilrettelegging for sykemeldte innad i
kommunen, eventuelt utdanning. Det opplyses videre at rådmannens lederavtaler
inneholder krav på HMS-området. Oppfølgning på HMS-området følges opp i
rådmannens ledersamtaler. Utvalget får opplyst at man fortsatt ikke er god nok når det



gjelder medarbeidersamtaler, særlig i store enheter, men at det arbeides med endringer
som gjør det lettere å få gjennomført disse samtalene.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
L. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport -
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at ny HMS-plan ble vedtatt i mai 2011.
Sykefraværsoppfølgningen er endret på det vis at man prøver å tydeliggjøre dialogen
med den sykemeldte. Det opplyses at krav til dialogmøter med sykemeldte nå følges opp
av enhetsledeme. Det opplyses at det i tilegg er laget nye retningslinjer for oppfølgning
av sykemeldte, oppdatert i forhold til nytt regelverk. Videre er det opprettet en egen
tilretteleggingsgruppe som ser på muligheter for tilrettelegging for sykemeldte innad i
kommunen, eventuelt utdanning. Det opplyses videre at rådmannens lederavtaler
inneholder krav på HMS-området. Oppfølgning på HMS-området følges opp i
rådmannens ledersamtaler. Utvalget får opplyst at man fortsatt ikke er god nok når det
gjelder medarbeidersamtaler, særlig i store enheter, men at det arbeides med endringer
som gjør det lettere å få gjennomført disse samtalene.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Rett utskrift:

Dato: 20. de~e. mb. er 2.91-2)

c:--=:;-¿.):t4- (I"Ó
Lars Hansen
Sekretær for kontrol utValget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54,8138 Inndyr

Vår dato:
20.12.2012

Jnr

I J!-/3-"Klassering

1"113 M
SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE--f- 8~a-

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 12.12.2012 28/12

28/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Responstid i forvaltningen

KommunalsjefFrank Bernhardsen møtte for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag ti vedtak:
L. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport -
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer...... ...................

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport -
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at kapasiteten for byggesaksbehandling er styrket med en
halv stiling. Det opplyses at det er laget en perm med rutinebeskrivelser og
eksempe1saker. Videre er det opplyst at det nå opplyses om klageadgang og frister, men
at det i tilegg arbeides med å lage et eget skriv med nærmere opplysninger om klage på
vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides med byggesaksbehandling via en nettportal.
Det er så langt ikke prioritert fra administrasjonens side å gjennomføre
brukerundersøkelse. Når det gjelder utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at
kommunen har en rutine for å følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forva1tningsrevisjonsrapport-
Responstid i forva1tningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at kapasiteten for byggesaksbehandling er styrket med en
halv stiling. Det opplyses at det er laget en perm med rutinebeskrivelser og
eksempelsaker. Videre er det opplyst at det nå opplyses om klageadgang og frister, men
at det i tilegg arbeides med å lage et eget skriv med nærmere opplysninger om klage på
vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides med byggesaksbehandling via en nettportal.
Det er så langt ikke prioritert fra administrasjonens side å gjennomføre
brukerundersøkelse. Når det gjelder utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at
kommunen har en rutine for å følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Rett utskrift:

" .J

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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SAL TEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
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Jnr
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f(lassering

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKF'll~t Clo fIY2g_J
Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 12.12.2012 30/12

3n/12 Møteplan for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:
30. januar
5. mars
24.april
5. juni
21.august
23. september
29.oktober
2. desember

Votering:
Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:
30. januar
5. mars
24.april
5. juni
21.august
23. september
29.oktober
2. desember



Rett utskrift:

Dato: 20. de~ember 2~

_-_...--1 ') æ oL ,- ,j
Ç,ai:s-.Haísen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune.
Salten kommunerevisjon IKS

2
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Fra: Lars Hansen
Sendt: 31.01.2013

Til: harald(§jostensen.no;Liv-Marit Tverã;'Gøran Indregãrd';'Setsã Svanhild Wenche'

Kopi: 'Jan Sture Olsen';'Svein Erik Moholt;'Nils-Christian Steinbakk';Berit Vestvann Johnsen
Emne: Endret dato april-møtet

Hei!

Kontrollutvalgets aprilmøte er berammet til 24. apriL. Som nevnt i tidligere e-post så har det kommet
spørsmål fra administrasjonen om kontrollutvalget kunne fremskynde dette møtet. Bakgrunnen for dette
var planlagt behandling av kommuneregnskapet i kommunestyrets mai~møte, etter forutgående
behandling i formannskapet 22. april (kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal være klart før
formannskapet innstiller til kommunestyret i saken).

De medlemmene som har svart på dette har gitt klarsignal til å fremskynde møtet, og etter å ha snakket
med utvalgsleder i dag, så sender jeg nå denne meldingen om at dato for kontrollutvalgets møte settes til
19. apriL.

Hilsen Lars



FAUSKE KOMME
RÅMAN

NOTAT

Til:

JournalpostID: 12/11289 Dato: 21.2.2012

REFERAT FRA MØTE I EIVIND SANNES LEGAT - 21.12.12

Legatstyret avholdt møte 21. desember 2012, kl. 12.00 på Fauske administrasjonsbygg.

Tilstede var rådmann Even Ediassen, Hans Henrik Holmvik, Mart Elisabeth Sørensen og
formanskapssekretær Berit Vestvan Johnsen.

Regnskapssjef Jonny Riise onenterte om fondets midler.

Tildeling av stipend

Det var i alt 29 søkere.

Det ble enstemmig vedtatt å utdele 5 stipend på hver kr. 6.000,-.

Legatstyret vektla studenter var kommet langt i et langt studium og studium som Fauske har
behov for.

Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend 2012:

. Gøril Strand Brustad, Lyngveien 18, 8209 Fauske

Studie: Profesjonsstudiet i medisin

. Marius Sletbak Fredriksen, Nordimarkvn. llA, 8208 Fauske

Studie: Siviløkonom (master)

. Magnus Nilsen Haugland, Helskog, 8215 Valnesfjord

Studie: Master i Bygg og Miljøteknikk, prosjektledelse

. Katrine Horn Skogen, Triangelvn. 2, 8200 Fauske

Studie: Odontologi

. Hege Mærvoll Stien, Mons Petter vei 7C, 8230 Sulitjelma
Studie: Fãgherer musikk



Forvaltning av fondest midler

Styret vedtok enstemmig at fondets midler skulle selges ut fra aktiv forvaltning og beløpet
skal plasseres i lokal bank med best vilkår med ett uttak i året.

Jr1(~~~
Formanskapss~ær

Kopi ti:
Kommunestyet jfr. vedtektenes § 9.



Fauske kommune
v/Siv Anita Johnsen Brekke
Torggata 21

8200 Fauske

-~ ~posten
r ~ Fauske kommunel "O.~ Fs'bitUî2

~ -I'?)
1------ Kontaktperson:

r;~l~ k I Si !~ ¿ I 2;i :,::'::::::","~,
Dato og referanse:
17.Januar 2013
Region Nord

Omlegging av postkontor til Post i Butikk tildeling av avtaler

Vi viser til tidligere brev og epost.

Posten Norge AS har etter konkurranseutsetting tildelt avtale om drift av Post i Butikk til
145 butikker. I tilegg planlegges det for at yterligere 125 butikker får Post i Butikk. Det
betyr at totalt 170 Post i Butikk vil komme som erstatning for 149 postkontorer i løpet av
2013 og 2014.

Det vil bli nye Post i Butikk i alle de store dagligvarekjedene, i tilegg til noen ru
frittstående butikker. Enkelte steder er det nødvendig med en ny konkurranse for å finne e~
egnet driver. Arbeidet med dette starter med det første.

Avtale om drift av Post i Butikk er gjort etter grundig vurdering, hvor pris, beliggenhet og
butikkens mulighet til å utføre tjenesten har vært viktig. Noen postkontor erstattes av to
Post i Butikk.

Posten har tidligere lagt en foreløpig tidsplan for når Post i Butikk skal erstatte
postkontorer. Endelige datoer vil være klare i løpet av første kvartal 2013.
Gjennomføringen skal avsluttes innen ùtgangen av 2014.

Vi legger ved en oversikt over hvilke butikker som er tildelt avtaler i første runde.

Med vennlig hilsen

~t~
Stein Roger Holdal
Regionsdirektør

Vi lever for ã levere

Posten Norge AS
Post
Postboks 1454
8038 Bodø

Besøksadresse:
Olav 5 gt 42, 8038 Bodø
Kundeservice: 04004

www.posten.no
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Post i Butikk Tildeling 1

Østerås Ikke besluttet AKERSHUS BÆRUM

Rykkinn Ikke besluttet AKERSHUS BÆRUM

Skedsmokorset Rimi Holt Vestvollen Rimi Skedsmokorset AKERSHUS SKEDSMO

Nesbru ICA Supermarked Holmen AKERSHUS ASKER

Bekkestua Rimi Bekkestua AKERSHUS BÆRUM

Råholt Rimi Råholt AKERSHUS EIDSVOLL

Drøbak ICA Nær Drøbak (Matkroken) AKERSHUS FROGN

LØrenskog Coop Mega Metro AKERSHUS LØRENSKOG

Årnes Rimi Årnes AKERSHUS NES

Nesoddtangen Rimi Nesoddtangen AKERSHUS NESODDEN

Hagan Coop Mega Hagan AKERSHUS NITTEDAL

Kolbotn coop Mega Kolbotn AKERSHUS OPPEGÅRD

SVømmen coop Prix Strømmen AkERSHUS SkEDSMO

Lillestrøm Coop OJ¡s! Lillestrøm AkERSHUS SKEDSMO

kløfta Rema 1000 Kløfta AkERSHUS ULLENSAKER

Jessheim Rimi Jessheim AkERSHUS ULLENSAkER

Vestby Rimi Vestby AkERSHUS VESTBY

ÅS coop Mega Raveien AKERSHUS ÅS

Grimstad Bunnpris Grimstad i kke besluttet AUST-AGDER GRIMSTAD

Stoa Meny Stoa AUST-AGDER ARENDAL

Bragernes I kke besluttet BUSKERUD DRAMMEN

Brakerøya Meny Brakerøya BUSKERUD DRAMMEN

Gulskogen Rema 1000 Gulskogen BUSKERUD DRAMMEN

Gol ICA NærG.ol (Rimi) BUSkERUD GOL

KongSberg Coop Prix Kongsberg BUSKERUD KONGSBERG

Mjøndalen Rimi Mjøndalen BUSKERUD NEDRE EikER

Hønefoss Bunnpris Hønefoss BUSKERUD RINGERIKE

Slemmestad Meny Slemmestad BUSKERUD RØYKEN

Hokksund Rim) Hokksund B.USKERUD ØVRE EiKER 

Hammerfest ICA Nær Hammerfest Brygge Rema 1000 FINNMARK HAMMERFEST

Hammerfest
Båtsfjord Rimi Båtsfjord FINNMARK BÅTSFJORD

Lakselv Rimi Lakselv FINNMARK PORSANGER

Kirkenes Rema 1000 Kirkenes FINNMARK SØR-VARANGER

Vadsø Rema 1000 Vadsø FINNMARK VADSØ

Brumunddal Eurospar Brumunddal Rimi, Furnesveien HEDMARk RJNGSAkER

Trysil I kke besluttet HEDMARK TRYSIL

Elverum Rimi postgården HEDMARK ELVERUM

Kongsvinger Rimi Festningen HEDMARK KONGSVINGER

. Tynset
._.

Rema iooö Tynset. HEÖMÃRIC TYNSET

Stord I kke besluttet HORDALAND STORD

Loddefjord Coop Obs! VeStkanten coop Prix Vad myra HORDALAND BERGEN



Fyllingsdalen Kiwi 886 Oasen ikke besluttet HORDALAND BERGEN

Straume ICA Supermarked Sotra ikke besluttet HORDALAND FJElL

Voss Rimi Voss ikke besluttet HORDALAND VOSS

Nesttun Coop Extra Nesttun HORDALAND BERGEN

Lagunen CoopObs! Lagunen HORDALAND BERGEN

Åsane Coop Prix Prestestien HORDALAND BERGEN

Odda Ikke besluttet ikke besluttet HORDALAND ODDA

Os Rimi Os HORDALAND OS (HORDALAND)

Ålesund Bunnpris Torghallen ikke besluttet MØRE OG ÅLESUND

ROMSDAL

LØkkemyra Bunnpris Futl,.ra MØRE OG KRISTIANSUND

ROMSDAL

Kristiansund N Rema 1000 Storgata MØRE OG KRISTIANSUND

ROMsDAL

SunndalsØra Rimi Sunndalsøra MØREOG SUNNDAL

ROMSDAL

Ulsteinvik Coop Mega ulsteinvik MØREOG ULSTEIN

ROMSDAL

Volda Radio Televisjon AS MØREOG VOLDA

RoMSDAL

Spjelkavik Rema 1000 Moa MØREOG ÅLESUND

ROMSDAL

Levanger CoopMega.Levanger NORD, LEVANGER

TRØNDELAG

Namsos Øivind Johånsen AS NORD- Nanisos
TRØNDELAG

Stèinkjer Rema 1000 Sørsia NORD- STEINKJER

TRØNDELAG

Verdal Bunnpris Verdal NORD, VERDAL

TRØNDELAG

Stormyra ICA Nær JensvOll (Rimi) Bunnpris Stormyra NORDLAND BODØ

Fauske ICA Supermarked Fauske Coop Extra Fauske NORDLAND FAUSKE

Brønnøysund BunnpriS Brønoøysl,nd Coop Prix Salhus, Sør NORDLAND BRØNNØY
Helgeland

Narvik Coop OBS! Narvik, Nord ICA FInnbekken NORDLAND NARVIK

MOSjØen Bunnpris Mosjøen Rema 1000 Nyrud NORDLAND VEFSN

Sandnessjøen Rema 1000 Sandnessjøen Rinii Lyng~sen NORDLAND ALSTAHAUG

MørkVed Rema 1000 Hun'stad NORDLAND BODØ

Mo I Rana Bunnpris Mo NORDLAND RANA

Sortland ICA. Supermarked Sortland NORDLAND SORTLAND

Leknes Coop Extra Leknes NORDLAND VESTVÅGØY

Svolvær Rimi Svolvær NORDLAND VÅGAN

Lillehammer Rimi Fåberggt. OPPLAND LILLEHAMMER

Fagernes Coop Extra Fagernes OPPLAND NORD-AURDAL

Dokka Rimi Dokka OPPLAND NORDRE LAND

Otta Rimi Ottatunet OPPLAND SEL

Elisenberg I kke besluttet OSLO OSLO

Linderud Ikke besluttet OSLO OSLO

Solli Ikke besluttet OSLO OSLO
.

Nordstrand Ikke besluttet OSLO OSLO

Bogstadveien I kke besluttet OSLO OSLO

Grünerløkka I kke besluttet OSLO OSLO

iI
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Røa I kke besluttet OSLO OSLO

Stovner Rimi Stovner OSLO OSLO

Lambertseter Bunnpris Lambertseter Ikke besluttet OSLO OSLO

Manglerud Bunnpris Ryen Ikke besluttet OSLO OSLO

Furuset Joker Høybråten Rema 1000 Furuset OSLO OSLO

St. Hanshaugen ICA Supermarked Alexander Rema 1000 Ila OSLO OSLO

Kiellands plass
Grorud Coop Extra Grorud OSLO OSLO

Lilleaker Coop Marked Lilleaker OSLO OSLO

Tøyen Coop Mega TØyen OSLO OSLO

Oppsal Coop Prix Skøyenåsen OSLO OSLO

Kjelsås Coop Prix. Kjelsås OSLO OSLO

Mortensrud ICA Supermarked Mortensrud OSLO OSLO

Ullevål Stadion ICA Supermarked Ullevål OSLO OSLO

Bryn ikke besluttet OSLO OSLO

Bjølsen Meny BjØisen OSLO OSLO

Økern Meny LØren OSLO OSLO

Hólmlia Rema 1000 Holmlia OSLO OSLO

Kalbakken Rema 1000 Kalbakken OSLO OSLO

Torshov Rema 1000 Torshov OSLO OSLO

Sofienberg Rimi Trondheimsveien OSLO OSLO

Tveita Rimi Tveita Senter OSLO OSLO

Haugesund Ikke besluttet ROGALAND HAUGESUND

Hillevåg Rimi Hilevåg Coop Prix Bekkefaret ROGALAND STAVANGER

Egersund Coop Mega Egersund ROGALAND EIGERSUND

Raglamyr Bunnpris Raglamyr ROGALAND HAUGESUND

Kopervik Coop Mega Kopervik ROGALAND KARMØY

Lura ICA Supermarked lura ROGALAND SANDNES

Hundvåg Coop Prix Hundvåg ROGALAND STAVANGER

Bryne Coop Obs! Bryne ROGALAND TIME

Nordfjordeid Coop Mega Nordfjordeid SOGN OG EID

FJORDANE

Sogndal Rimi Sogndal SOGN OG SOGNDAL

FJORDANE

Florø (OOP Marked Florø SOGN OG FLORA

FJORDANE

Mòholt Coop Mega Moholt Bunnpris Moholt SØR- TRONDHEIM

TRØNDELAG

Valentinlyst Rimi Valentinlyst Bunnpris Tyholt SØR" TRONDHEIM

TRØNDELAG

Oppdal Bunnpris Oppdal SØR" OPPDAL

TRØNDELAG

Orkanger Coop Mega Orkanger SØR, ORKDAL

TRØNDELAG

Heimdal Bunnpris Heimdal SØR" TRONDHEIM

TRØtlDELAG

Lade Rema 1000 Ladetorget SØR- TRONDHEIM

TRØNDELAG

Tiler Rema 1000 Tiller SØR, TRONDHEIM

TRØNDELAG

Stathelle ICA Brotorvet TELEMARK BAMBLE
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BØ I Telemark Rimi Bø TELEMARK BØ (TEL.)

Notodden ICA Supermarked Notodden TELEMARK NOTODDEN

Porsgrunn Coop Extra Porsgrunn TELEMARK PORSGRUNN

Bardu Coop Extra BARDU, Coop Nord TROMS BARDU

Kanebogen I kke besluttet TROMS HARSTAD

Finnsnes Coop Extra Finnsnes, Coop Nord TROMS LËNVIK

Tromsdalen Rema 1000 Tromsdalen TROMS TROMSØ

Langnes Rema 1000 Tromsø-Kl TROMS TROMSØ

Flekkefjord i kke besluttet VEST-AGDER FLEKKEFJORD

Lundsiden ICA Lund VEST-AGDER KRISTIANSAND

Mandal ICA Supermarked Mandal VEST-AGDER MANDAL

Søgne ICA Supermarked Søgne VEST-AGDER SØGNE

Horten ICA Supermarked Horten VESTFOLD HORTEN

Larvik Coop Extra La rvik VESTFOLD LARVIK

Nanset Rimi Frankendalsveien VESTFOLD LARVIK

Sandefjord ICA SU¡'iemarked HvaJtrget VESTFOLD SANDEFJORD

TolvSrød ICA Supermarked Olsrød VESTFOLD TØNSBERG

Askim Rimi Askini ØSTFOLD ASKIM

MySen Coop Mega Mysen ØSTFOLD EIDSBERG

Fred ri ksta d Coop Meiia Fredrikstad ØSTFOLD FREDRIKSTAD

ROiVSØY Mèny Østföldhailene ØSTFOLD FREDRIKSTAD

Sellebakk Rimi Sellebakk ØSTFOLD FREDRIKSTAD

Halden ICA Nær Halden Stadion (Rinii) ØSTFOLD HALDEN

MoSs coo¡: Meiia Moss ØSTFOLD MOSS

Borgenhaugen coo¡: Extra Iseveien ØSTFOLD SARPSBORG

Sar¡:sborg Rimi Sarpsborg ØSTFOLD SARPSBORG

~
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Sammendrag:

I kommunelovens § 39.står følgende:
Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i

folkevalgte organer.
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet ogfor
innstilingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ogfylkestinget ble
konstituert.

Fauske kommune abonnerer på Kommuneforlagets KF-infoserie.
Nyt av 2012 er at det er utarbeidet et elektronisk delegeringsreglement som tar utgangspunkt i
de ulike lover med delegeringsmuligheter og delegeringsforbud.

Rådman har lagt inn gjeldende delegering i det elektroniske systemet.
Det er tre søkeområder i programet:

. Politisk delegering

. Administrativ delegering

. Lover

Politisk delegering
Den politiske delegering er ferdigstilt i hht gjeldende reglement og politiske organisering.
Kòriutieföilag;et hat ferdigstilt oversikt over .lövet med deleg;erifigsbesteinelser.
Der en lover gått inn i ny lov, er gjeldende delegering videreført.
Eks: kommunehelsetjenesteloven er nå kommet inn i helse- og omsorgtjenesteloven.

Administrativ delegering

,-



Den videre administrative delegering vil rådman ferdigstile utfra kommunestyret delegering til
rådmann.

Innstillngsrett
Når det gjelder innstilingsrett i hht kommunelovens § 39 foreslår rådmann å videreføre dagens
bestemmelse med at rådman har innstilingsrett i alle saker med untak av budsjett og
økonomiplan.

INNSTILLING:

1. Vedlagte forslag ti Delegeringsreglement vedtas.

2. Rådmann har innstilingsrett i alle saker med untak av budsjett og økonomiplan.

FOR-007113 VEDTAK- 04.02.2013

Rådmanen orienterte.

Ordfører forslo:
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formanskapet.

Kjell Eilertseß (FL) foreslo:
1. Saken oversendes kommunestyret uten innstiling fra formanskapet.
2. Rådmanen utarbeider til kommunestyret en oversikt over hvilke konkete endringer
som foreslås i det nye fremlagte ny delegeringsreglementet.

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formanskapet.

Even Ediassen
rådman
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I. DELEGERING TIL FOLKEVALGT ORGAN

L. SAKER SOM SKAL BEHADLES AV KOMMUNESTYRET

1.1. KOMMUNESTYRETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele
kommunens virksomhet. Kommunestyret skal på gruag av prinsippdebatter, analyser
og temadebatter velge satsingsområder og prioritere tiltak.

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:
. Hovedtrekkene i kommuneorgansasjonen - både politisk og administrativ strutur
. Budsjett, økonomiplaner, regnskap og årsmelding

. Vedta alkoholpolitisk handlingsplan

. Langtidsplanlegging og handlingsprogramer, herunder kommuneplaner og

reguleringsplaner
. Utbyggingsoppgaver og tiltak av overordnet betydning
. Saker som ikke er delegert til formanskapet eller rådmannen

1.2. KOMMUNESTYRET

1.2.1. Ansetter rådman.

1.2.2. Oppretter nye stilinger / nedlegge tjenester og stilinger

Vedtatt i kommunestyret den 30.09.10 - sak 5l/1O med endringer 08.1 1. L - sak 14/12, 13.12.11 - sak 48/12 - 21.06.12 2
- sak 130/12 og 131/12 og 04.10.12 sak 150/12
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2. DELEGERING TIL INTERKOMMUNALE ORDNINGER

2.1. HELSE- OG MILJØTILSYN SAL TEN IKS

Kommunestyret delegerer utøvelse av forskrift om inneving av gebyr for tilsyn med
besittere av næringsavfall til Helse- og Miljøtì1syn Salten IKS i samsvar med reglene i
foruensningslovens § 83, jfr. K-sak 122/04.

Rådmanen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS:
. Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11 nr.29 om

folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern, delegeres i
medhold av § 9, l.ledd fra Rådmann til Helse og miljøtilsyn Salten IKS.

. Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til
tilsynsplan og basisfusjoner som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for
kommunen.

. Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i

saksbehandlingen.
. Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19

og forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmanen er klageinstans.
. Delegasjon gjelder fra 01.01.12.

2.2. PPT - INDRE SAL TEN

Kommunestyret delegerer til styret for PPT - Indre Salten å drifte PPT innenfor tildelte
ramer gitt av kommunestyret i hht opplæringsloven § 5.

2.3. RK - INDRE SALTEN

Kommunestyret delegerer til styret for RKK - Indre Salten å drifte RK innenfor tildelte
ramer gitt av kommunestyret.

2.4. SALTEN BRANN

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot bran, eksplosjon og ulykker med
farlig stoff og om branvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende
forskrifter delegeres til representantskapet for Salten Brann IKS. Utfyllende
delegasjonsinnold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement for
representantskapet for styet i Salten Brann IKS".

2.5. IRIS

Kommunestyrets delegerer til reprentantskapet i IRIS avgjørelsesmyndighet angående
renovasjon etter renovasjonsforskiften (K-sak 63/94) samt vedtekter for IRIS Salten IKS
(K-sak 195/08).

Vedtatt i kommunestyet den 30.09.10 - sak 51/10 med endringer 08.11.1 - sak 14/12, 13.12.11- sak 48/12 - 21.06.12 3
- sak 130/12 og 131/12 og 04.10.12 sak 150/12



3. DELEGERING TIL ANDRE SELSKAPER

3.1. FAUSKE PARKRING

I henhold til vedtak i formanskapet sak 207/08, gis Fauske Parkering as rett til å
disponere kommunal eid gru i 30 år gjeldende fra 01.11.06 som det fremgår av
regulerings- og bebyggelsesplan til offentlige parkeringsplasser.

Avtale inngått 23.10.2006 mellom Fauske kommune og Fauske Parkering AS revideres
tilsvarende.

Vedtatt i kommunestyet den 30.09.10 - sak 5110 med endringer 08.11.11- sak 14/12, 13.12.11- sak 48/12 - 21.06.12 4
- sak 130/12 og 131/12 og 04.10.12 sak 150/12



4. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET

4.1. DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN

4.1.1. Kommunelovens § 8
I medhold av kommunelovens § 8 delegerer kommunestyret til formanskapet
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter lover adgang til å delegere
til formanskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å avgjøre selv eller legge til
rådmanen.

4.1.2. Kommunelovens § 13 - hastesaker
I medhold av kommunelovens § 13 delegerer kommunestyret til formannskapet å
treffe avgjørelser i saker som skulle være avgjort av kommunestyret, når det er
nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innalle dette. Melding om
slikt vedtak forelegges kommunestyret i første møe.

4.2. ANDRE AVGJØRELSER

4.2.1. Fondsstyre .
Formanskapet er fondsstyre i henhold til § 6 i vedtekter for Fauske kommunes
næringsfond. Formanskapet kan delegere sin avgjørelsesmyndighet innenfor
bestemte rammer til rådmanen.

4.2.2. Salg / bortfeste av tomter
Formanskapet gis myndighet til å fatte vedtak i følgende saker:
. salg / bortfeste av kommunal eiendom innenfor en ØYre grense på 1.0 mil kr i

salgssum/jøpesum. Når det gjelder eiendomskjøp er likevel forutsetningen at
finansieringen er godkjent

. bevilgningsfullmakt inntil kr. 100 000 i enkeltsaker

4.2.3. Klagenemnd
Formannskapet er kommunens klagenemnd i hht. forvaltningslovens § 28, 2. ledd, for
vedtak truffet av utvalgene/rådmanen. Dette gjelder også klager i personalsaker som
ikke er unntatt fra klage i hht. forvaltningsloven.

4.2.4. Alkohol
Formanskapet fatter vedtak om tildeling av kommunal beviling for skjenking av øl,
vin og brennevin, heri også beviling til uteservering av alkohoL.

Vedtatt i kommunestyet den 30.09.10 - sak 51/10 med endringer 08.11.1- sak 14/12, 13.12.11- sak 48112 - 21.06.12 5
- sak 130112 og 131/12 og 04.10.12 sak 150/12



5. DELEGERING TIL PARTSSAMMENSATT UTVALG

5.1. Partssammensatt utvalg

Parssammensatt utvalg består av formanskapet og minst to representanter utpekt av
arbeidtakerorganisasj onene/forhandlingssamenslutningene etter forholdstallsprinsippet.
Forhandlingssamenslutninger som ikke er representert i utvalget bør delta med en
observatør med møe- og talerett.

De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen.

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og
de ansatte.

Partssamensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker:

· Permisjonsreglement

· Lønnspolitisk plan

· Kompetanseplan

· Rekrtteringsplan
. Seniorplan

· Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet
· Etikkeglement
· Pressereglenient

· Tiltak for likestillng

· Inkuderende arbeidsliv

Partssamensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjons
organisering.

Parssamensatt utvalg drøfter:

. Kvalitets-, fomyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert
· Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer 0.1.

Parssamensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontakmøter med statlige
myndigheter.

Parssamensatt utvalg behandler budsjett som orienteringssak.

Vedtatt i kommunestyet den 30.09.10 - sak Sl/lO med endringer 08.1 1.1- sak 14/12, 13.12.1 1- sak 48/12 - 21.06.12 6
- sak 130/12 og 131/12 og 04.10.12 sak 150/12-
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6. DELEGERING TIL ORDFØREREN

6.1. DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN

Etter kommunelovens § 9 nr.5 gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Ordføreren gis myndighet til å avgjøre saker om prioritetsavvik

Ordføreren gis myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder innbrudd, tyveri og
hærverk på kommunens eiendommer, og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurig
etterforskning krever rask påtale.

6.2. Kommunestyret delegerer til ordfører å være underinstans ved behandling av klager der
beslutningsmyndigheten er delegert til ordfører.
Før endelig klagebehandling, dersom klagen ikke tas til følge av underinstansen,
oversendes klagen til klagenemnda.

Vedtatt i kommunestyret den 30.09.10 - sak 51/10 med endringer 08.11.1- sak 14/12,13.12.11- sak 48/12 - 21.06.12 7

- sak 130/12 og 131/12 og 04.10.12 sak 150/12
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7. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL
PLAN-OG UTVIKLINGSUTVALGET

7.1. DELEGERING ETTER KOMMUNELOVEN

Planutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 og skal være kommunens
organ for behandling av plansaker.

7.2. SPESIFISERT DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET.

7.2.1. Landbrukspolitiske avgjørelser

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning innenfor
følgende lover og forskrifter:

. Lov om jord Gordlova) (12.05.1995 nr. 23) med forskrifter

. Lov om forpakning (25.06.1965 nr. 1)

. Lov om odelsretten og åsetesretten (28.06.1974 nr. 58) med forskrifter

. Lov om skogbruk (skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrfter

. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.V.

(28.11.2003 .nr. 98) med forskrfter
. Lov om ymse beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter
. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) med forskrifter
. Lov om friluftslivet (28.06.1957 nr. 16) med forskrfter
. Lov om jakt og fangst av vilt (viltoven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter
. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter

7.2.2. Plan og bygningsloven

Fram til det blir avløst aven anen ordning skal Planutvalget bestå som utvalg for
saker etter plan- og bygningsloven, jfr. kommunelovens § 10. Planutvalget og
administrasjonen skal i medhold aV kommuneloven § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4 delegeres
myndighet etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, slik at dette i størst mulig
grad samenfaller med dagens fordeling, se K-sak 058/09 og K-sak 015/12.

Vedtatt i kommunestyet den 30.09.10 - sak 51/10 med endringer 08.11.1- sak 14/12, 13.12.11 - sak 48/12 - 21.06.12 8
- sak 130/2 og 131/12 og 04.10.12 sak 150/12
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8. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL
DRIFTSUTV ALGET

I henhold til kommunestyrets vedtak om den politiske organisasjonsmodellen skal
driftsutvalget behandle driftssaker.

8.1. SKOLE
Driftsutvalget gis myndighet til avgjørelser av prinsipiell betydning innenfor følgende
lover;

. Lov av 17.07.98 nr. 61 med endringer - Opplæringsloven ml forskrifter

. Lov - Privatskoleloven

. Lov av 06.08.79 nr. 40 - Fotokopieringsloven ml forskrfter

8.2. BAREHAGE
Driftsutvalget gis myndighet til avgjørelser av prinsipiell betydning innenfor følgende
lover;

. Lov 2005-06-17 nr. 64 Lov om barehager (barehageloven) mlsentrale forskrifter

8.3. KULTUR
Driftsutvalget gis myndighet til avgjørelser av prinsipiell betydning innenfor følgende
lover;

. Lov av 15.05.87 nr. 21 - Lov om film og videogram

. Lov av 20.12.85 nr.108- Lov om folkebibliotek

. § 13-6 i opplæringsloven - kulturskoleloven

. Lov av 29.06.07 nr. 89 - Lov om offentlege styremakters ansvar for

kulturerksemd (kultulova)

8.3.1. Prioritering av søknader spilemidler

Driftsutvalget prioriterer søknader om spilemidler som oversendes Nordland
Fylkeskommune.

Driftsutvalget tildeles myndighet til å fordele tilskudd til frivilige organisasjoner mv
innenfor vedtatte budsjettramer.

8.4. SOSIAL OG VELFERD
Driftsutvalget delegeres myndighet til å behandle generelle saker av prinsipiell betydning i
forhold til

. Sosialtjenesteloven

. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

. Barevernloven

. Kommunehelseloven (del som vedr. sosialtjeneste)

. Psykisk helsevernlov
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8.5. PLEIE/ OMSORG
Driftsutvalget delegeres myndighet til å behandle generelle saker av prinsipiell betydning i
forhold til

. Kommunehelseloven

. Lov om helsepersonell

. Lov om sosiale tjenester

8.6. HELSE
Driftsutvalget delegeres myndighet i hht lov om helsetjenester i kommunen og sørge for at
de oppgaver og deltjenester som er nevnt i lovens § 1-3 blir ivaretatt i tråd med
intensjonene i loven samt tilhørende forskrifter.
Driftsutvalget delegeres myndighet til å behandle generelle saker av prinsipiell betydning i
forhold til:

. LOV -1982-11-19-66 Kommunehelsetjenesteloven - khL. Lov om helsetjenesten i
kommunene. (1982-11-19)

. LOV-1991-12-13-81 Sosialtjenesteloven - sotjl. Lov om sosiale tjenester m.v.
(sosialtjenesteloven) (1991-12-13)

. LOV-1999..07-02-62 Psykisk helsevernloven - phlsvL. Lov om etablering og
gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernoven) (1999-07-02)

. LOV-1994-08-05-55 Smittevernloven - smitteL. Lov om verv mot smittsomme
sykdommer. (1994-08-05)
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Il. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL
RÅDMANNEN

1. DELEGERING TIL RÅDMANNEN

Rådmanen er den øverste leder for den samlede kommunale virksomhet og skal påse at
saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir
iverksatt.

Med hjemmel i komiunelovens § 23 nr.4 gir kommunestyret rådmanen fullmak til å ta
avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell karakter, så sant det
ikke er i strid med lov, forskrift eller reglement, eller hvor kommunestyret ikke har
bestemt noe anet.

Rådmannen har innstilingsrett i alle saker med unntak av budsjett og økönomiplan.

1.1. RÅMANNEN GIS MYNDIGHET I FØLGENDE SAKER:

. fordele støte til politiske parier etter regler fastsatt av deparement

. godkjenne godtgjøring og erstatning av tapt arbeidsfortjeneste for kommunale
ombudsmenn i henhold til reglement

. disponere inntil 1 millon kroner i krisesituasjoner - jfr. Kommunens kriseplan vedtatt
i K - sak 67/2000.

1.2. RÅDMANNEN GIS MYNDIGHET I SAKER ETTER LOV OM
INTRODUKSJONSORDNING OG NORSKOPPLÆRING FOR NYANKOMNE
INN ANDRERE

Rådmanen gis myndighet i alle saker etter Lov om introduksjonsordnng og
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) av 04.07.2003 nr. 80
med senere endringer samt Forskrift av 18.07.2003 nr. 973 om fravær og permisjon § 10,
Forskrft av 20.04.2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfusfag § 17 og Forskrift av
20.04.2005 nr. 342 § 23 om Nasjonalt introduksjonsregister.

1.3. RÅDMANNEN GIS ALL KOMMUNAL VEDTAKSMYDIGHET I SAKER
ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER MV AV 13.12.1991, NR. 81

1.4. RÅDMANNEN GIS MYNDIGHET I FØLGENDE SAKER ETTER LOV AV
19.11.82, NR. 66 OM HELSETJENESTE I KOMMUNER:

§ 2 -1 Vedtak om hjemmesykepleie og tildeling/ortfall av plasser i sykehjem eller
boform for heldøgns omsorg og pleie
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Kap. 4a, jfr. kap 4a-3 med unntak av kommunestyrets myndighet etter § 4a-ll, tredje
ledd.

l.S. RÅMANNEN GIS ALL KOMMUNAL VEDTAKSMYNDIGHET I SAKR
ETTER LOV 2009-12-18 nr. 131 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS-
OG VELFERDSFORVALTNINGEN

1.6. RÅDMANNEN GIS MYNDIGHET I FØLGENDE SAKER ETTER LOV AV
05.08.94, NR. 55 OM VERN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER:

§ 4-1 a

§ 4-1 b
§ 4-1 c

§ 4-1 d
§ 4-1 e

§ 4-1,3

Vedta forbud mot møter og samenkomster
Stenging av virksomhet
Stans eller begrensning av kommunikasjoner
Isolering av personer i geografisk avgrensede områder
Pålegg om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon
Om nødvendig sørge for iverksetting av vedtak

L. 7. RÅDMANNEN GIS MYNDIGHET I FØLGENDE SAKR ETTER LOV AV
09.03.73, NR. 14 OM TOBAKKSKADER:

§ 6,5 Innvilge dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold av denne paragraf, samt sette
vilkår for dispensasjonen.

§ 6,6 Føre tilsyn med at reglene gitt i eller i medhold av denne paragraf overholdes.

1.8. RÅDMANNEN GIS MYNDIGHET I FØLGENDE SAKR ETTER DISSE
FORSKRFTENE:

. forskrift av 26.4.1995 i medhold av kommunehelsetjenestelovens §§ 2-3 og 6-9, samt

lov om sosiale tjenester § 11-2: Fatte enkeltvedtak om fastsetting av vederlag for
opphold i institusjon mv.

. forskrift av 4.12.1992 i medhold av sosialtjenestelovens § 11-2 og kommune

. helsetjenestelovens § 2-3, 5 ledd og §6-9: Fatte enkeltvedtak om fastsetting av

vederlag for hjemmetjenester
. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 070299:

§§ 3.5 og 3.6 Tvugen undersøkelse og begjæring om videre undersøkelse

1.9. UNNTAK OG PRESISERING PÅ RÅDMANNENS MYNDIGHETSOMRÅDE:

Rådmanens myndighet etter kap. 4 om miljørettet helsevern i kommunehelse-
tjenesteloven gjelder ikke for større, prinsipielle saker eller saker som har store
konsekvenser for den det gjelder.

Delegasjon etter smittevernoven er ikke til hinder for at rådmanen likevel kan legge
fram en sak ti politisk behandling hvis tiden tilater det.
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Rådmannens pålegg etter kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om miljø-rettet
helsevern, og smittevern, skal refereres i fk. møte i kommunestyret.

Kommunestyrets myndighet etter drikkevansforskriftenes § 17. 2 ledd, jfr.
kommunehelsetjenestelovens § 4a-2, delegeres til rådmanen.

1.10. BARNEVERN

Rådmannen deleres myndighet til å utpeke barevernets leder, jfr. barnevernlovens § 2-1
4. og 5. ledd.

1.11. LOV AV 02.06.89 NR 27 - ALKOHOLLOVEN

Rådmanen skal ha myndighet etter kommunelovens § 23.4, fr alkohollovens § 1-12, jfr
ogsã kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken, til å fatte vedtak i følgende saker:

. utvidelse av skjenketid/salgstid og skjenkelokale for enkelt anedning

· bruk aV ambulerende bevilinger

. søknad om skjenkebeviling for enkeltanedninger

. godkjenne skifte av bestyrer / stedfortreder

. fastsette skjenkeavgif

. engasjere skjenkekontrollør

. ved særlig grove brudd på lov og regelverk kan rådmannen med øyeblikkelig virkning

inndra beviling fram til saken er Ordinært behandlet.
Rådmanens vedtak kan med oppsettende virkning påkages til formanskapet.

1.12. OPPLÆRINGSLOVEN OG BARNEHAGELOVEN

Rådmanen gis følgende myndighet etter opplæringsloven, privatskoleloven og
barehageloven

Barnehage:
. tildeling av barehageplasser

. avgjøre søknader om frplass i barehage

. enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialpedagogisk hjelp

. fastsetting av barehageruta i samsvar med skoleruta

. dispensasjon fra krav om førskolelærerutdanning

. tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut barehageåret)

. erstatning av ødelagte eiendeler

· erstatning for hærverk utført av bar
. godkjennng lokaler barnehager

. . tilsyn kommunale og private barnehager

. utsatt skolestar

. disponering av tildelt kursmidler ped.personalelR

. forespørsler om undersøkelser
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Grunnskole inkl. voksenopplæring og privatskoleloven:
. enkeltvedtak etter forvaltningsloven angående spesialundervisning

. heimeundervisning av elever

. fritak for vurdering/eksamen/opplæring i skolen

. elevpermisjoner over 2 uker

. fastsetting av skoleruta

. tjeneste etter oppnådd aldersgrense (ut skoleåret)

. valg av lærebøker og materiell

. gi elever utvidet yrkespraksis/alternativ undervisning

. fatte enkeltvedtak om individuelle læreplaner

. forespørsler om undersøkelser

. ordensreglement

. klasseturer/ leirskoleturer utenfor Norge

. tilsyn privatskoler

. spesialundervisning for elever i private skoler

. skoleskyss

. skolefritidsordning

. tildeling av elevplasser i kultuskole

1.13. LOV OM FILM- OG VIDEOLOVEN, BIBLIOTEKLOVEN OG § 13-6 I
OPPLÆRINGSLOVEN

. gi, fornye og oppheve konsesjon etter lov om film og videogram, jfr. § 2

. tildeling av gaver/tilskudd ved jubileer etter eget reglement
i

. yte tiskudd til offentlige festdager innenfor tilskuddsrame

. utleie og fastsetting av åpningstider for biblioteket

1.14. LOV AV 27.06.2008 NR. 71 - PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til rådmannen så langt
dette ikke kommer i strid med vedtatt lov, og som er etter vedtatte retningslinjer og som
ikke har prinsipiell betydning.

~ Rådmanen gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens
bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. dit-sak 29/2001

~ Rådmanen delegeres myndighet til å fatte beslutninger om offentlig høring av
reguleringsplanorslag som er i samsvar med overordnet arealplan.

1.15. LOV AV 21.06.1963 NR. 23 - VEGLOVEN

~ Rådmanen er vegmyndighet etter veglovens § 9, 4.ledd. Delegasjonen omfatter også
lovens § 9, 1. og 2.ledd samt § 30-34,§ 36, § 40-43 og § 48, siste ledd, for kommunale
veier.
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1.16. SKILTMYNDIGHET

Skiltmyndighet er angitt i "Forskrft omoffentlige trafikkskilt, vegoppmerking,
trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) av 2005-10-07 nr. 1219".
I skiltforskrftens §§ 26-29 er denne myndighet spesifisert mellom regionvegkontoret,
politiet og kommunen.
Rådmannen delegeres ski1tmyndighet gitt kommunen i §§ 26-29.

1.17. LOV AV 17.06.2005 NR. 101 - LOV OM EIENDOMSREGISTRERING -
MATRIKKLLOVEN

I hht. lovens § 5 er kommunen lokal matrikkel styresmakt. Ansvaret for å utføre
oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen delegeres til rådmanen.

~ Rådmannen møter på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger.

1.18. LOV AV 13.03.1981 NR.6 - LOV OM VERN MOT FORURENSNING OG OM
AVFALL

~ Kommunens myndighet etter lovens § 22, 2.1edd, § 26, siste ledd, §§ 35,37 og 47,
(utførsel, slamavskiler, opprydding av avfall og pålegg om bistand) delegeres tilrådmanen. i

1.19. LOV AV 16.06.61 NR 15 - NABOLOVEN

~ Rådmanen opptrer på kommunens vegne i naboforhold.

1.20. LOV OM BRANVERN

Delegere saker i hht lov om branvern til rådmannen.

Kommunestyrets oppgaver etter branvernloven, lov av 5.6.1987 nr.26.
Kommunestyrets oppgaver etter branarlighetsloven,lov av 21.5.1971 nr. 47.
Kommunestyrets oppgaver etter lov om eksplosive varer av 14.6.1974 nr.39

1.21. ANDRE SAKER:

~ Tomtetidelinger:

Kurante tomtetildelinger hvor pris er fastsatt av kommunestyret/formanskap i
kommunale boligfelt foretas av rådmanen
Tildeling av næringstomter til industriformål

~ Husbanksaker:
Rådmanen gis myndighet ti å treffe avgjørelser vedr. husbansaker. Dvs.:
starlån,utbedringslån,utbedringstilskudd, etableringstilskudd, endring av
nedbetalingsplaner,prioritetsvikelser,sletting og frafall av pant.
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~ Kommunale boliger:
Rådmanen gis myndighet til å tildele kommunale boliger.

1.22. NÆRINGSFOND:

Rådmanen gis fullmakt til å avgjøre søknader om långaranti og tilskudd innenfor et
øvre beløp på kr. 20.000,-.
Slike vedta fremlegges for formanskapet som referatsak i påfølgende møte.

1.23. JORD- OG SKOGBRUKSSAKR:

Rådmanen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell betydning
innenfor følgende lover og forskrifter:

. Lov om jord Gordlove) (12.05.1995 nr. 23) med forskrifter

. Lov om forpaktning (25.06.1965 nr. 1)

. Lov om odelsretten og åsetesretten (28.06.1974 nr. 58) med forskrifter

. Lov om skogbruk (skogbruslova) (25.05.2005 nr. 31) med forskrifter

. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.v. (28.11.2003

nr. 98) med forskrifter
. Lov om ymse beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter

1.24. ANNEN NATURFORVALTNING OG MILJØVERN:

1.24.1 Friluftsliv, vilt og fisk
Rådmanen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor følgende lover og forskrifter:
Lov om friluftslivet (28.06.1957 nr. 16) med forskrifter
Lov om jak og fangst av vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med forskrifter
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med forskrifter

1.24.2 Lov om motorferdsel i utmark og vasdrag (10.06.1977 nr. 82) med forskrifter
Rådmanen delegeres myndighet og oppgaver i hht. vedtatt plan iK-sak 92/02.

1.24.3 Lov om hundehold (hundeloven) (04.07.2003 nr. 74) med forskrifter
Rådmanen delegeres myndighet å gjøre enkeltvedtak med hjemmel i lovens § 9 e).

1.24.4 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
(13.03.1981 nr. 6) med forskrifter

Myndighet og oppgaver delegeres til rådmanen når det ikke er av prinsipiell karakter.

1.25. DELEGERING TIL RÅMANNEN

1.25.1. I forbindelse med innordring av kommunale krav gis rådmanen fullmakt til å
avgjøre om rettslig inkasso, heruder begjæring av tvangsauksjon skal iverksettes.
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1.25.2. Rådmanen gis fullmak til å inngå/godta avtaler i gjeldordningssaker som styres
av namsmannen.

1.23.3. Rådmanen gis fullmak til å avskrive uerholdelige fordringer og/eller fordringer
eldre enn et år.

1.26. PERSONALFORVALTNING

Rådmanen gis fullmakt til å treffe vedtak i henhold til lov og avtaleverk innenfor
personalforvaltningen, og innenfor de ramer som kommunestyret eller annet organ til
enhver tid fastsetter, herunder:

~ spørsmål om flytegodtgjøring i henhold til reglement
~ spørsmål om telefongodtgjøring i henhold ti reglement
~ permisjonssøknader der normalreglementet for permisjoner, hovedtariffavtalen,

hovedavtalen eller arbeidsmiljøloven legges til grunn
~ ta stillng til kurs og kurs søknader innenfor budsjettrammen
~ omplassering i organisasjonen

~ iverksetting av attføringstiltak eller forslag fra attføringsutvalget
~ avkortet oppsigelsestid

~ avgjøre andre saker som ikke er av prinsipiell betydnng som kommunestyret eller
annet organ måtte delegere til rådmanen.

~ inntak av ekstrahjelp/vikarer innenfor arbeidsmiljøloveiis bestemmelser inntil 6 mnd.

~ tilsettinger
~ leder av forhandlingsutvalg

o Denne fusjonen kan ikke delegeres videre ut til enhetsnivå
o Utvalget gis myndighet til å forhandle på vegne av kommunen i saker om lokal

lønnsdannelse og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidergiver og de ansatte

~ Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget består av 4 representanter fra arbeidergiver og 4 representanter
fra arbeidstakerne. Rådmanen utpeker de 4 representantene fra arbeidergiver

1.27. ØKONOMISAKER

. Rådmanen har delegert myndighet i økonomisaker slik det fremgår av reglementet.

. Rådmanen har anvisningsmyndighet i hht Delegasjonsreglement i økonomisaker

. Inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester på bakgrunn av gjeldende regler

1.28. MILJØRETTET HELSEVERN

Rådmanen delegeres myndighet i saker innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.2011
nr. 29 (folkehelseloven).
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1.29. STRÁLEVERNLOVEN OG STRÁEVERNFORSKRFTEN

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsene til å føre tilsyn og fatté vedtak
vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) § 18, 2. ledd
og forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) § 54,4. ledd, delegeres til
rådmanen i henhold til kommuneloven § 23.

Rådmanen bes delegeres myndigheten internt til kommuneoverlegen, heruder også
myndighet til å fugere som underinstans etter forvaltningsloven § 33.
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ILL. DELEGERINGSREGLEMENT I ØKONOMISAKER

1.1. BEHANDLINGSPROSEDYRER

1.1.1. Kommunestyret fastsetter behandlingsprosedyrer for økonomiplan og årsbudsjett i
hht kommunelovens §§ 44 og 45. Kommunestyret står fritt til å bestemme hvordan
og i hvilket omfang administrasjonen skal medvirke i økonomiplan- / budsjett-
arbeidet.

1.1.2. Kommunestyret fastsetter når økonomiplan-/budsjettforslaget skal være offentlig
(meroffentlighet).
Kommunelovens §§ 44 ur.4 og 45 nr. 3 om offentlghet er et minimumskrav.

Ved framlegging av årsbudsjett for politisk behandling, framstiles budsjettet pr.
resultatenhet. Videre skal det følge en spesifisert oversikt over det enkelte
investeringsprosjekt som inngår i investeringsbudsjettet.

Rådmanen utarbeider forslag til budsjett som fremlegges for formanskapet.
Formanskapet gir innstiling til kommunestyeL

1.2. ØKONOMIPLAN

Etter kommunelovens § 44 har kommunestyret ansvar for at det en gang i året blir
utarbeidet og vedtatt en rullerende økonomiplan.

Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og endringer av denne. Vedtak skjer etter
innstiling fra formanskap. Rådmannen utarbeider forslag som fremlegges for
formanskapet.

Økonomiplanen skal utarbeides på en slik måte at den som minimum dekker fastsatte
forskrifter til kommunale økonomiplaner (fastsatt av Kommunal og arbeidsdeparementet
27.desember 1994 med hjemmel i kommunelovens § 44 nr. 6)

1.3. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BUDSJETTSAKER

Delegeringsregler for politiske utvalg

Kommunestyrets beslutningsmyndighet:

1.3.1. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet.

1.3.2. Kommunestyret foretar selv budsjettendringer som omfatter endringer i skatt
og rametilskudd
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1.4. DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET TIL FORMANNSKAPET

1.4.1. Formannskapet tildeles myndighet til å foreta budsjettendringer innenfor og
mellom programområder i hele driftsbudsjettet. Likeledes tildeles formanskapet
myndighet til å disponere merinntekter innenfor driftsbudsjettet som ikke er lagt til
kommunestyret selv.

1.4.2. Formanskapet gis fullmakt til å disponere budsjetterte avsetninger til
tileggsbevilgninger m.m.(reserver) til styrking av andre budsjettposter/nye tiltak
m.m.

1.4.3. Under behandling av årsbudsjettet fatter kommunestyret vedtak om låneopptak.

ANDRE DELEGERINGSREGLER

l.S. DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET TIL RÅMANNEN

1.5.1. Rådmanen tildeles myndighet til å foreta budsjettendringer innenfor
driftsbudsjettet til den enkelte resultatenhet.

1.5.2. Rådmannen tildeles myndighet til å foreta budsjettendringer innenfor den samlede
driftsramme til stab / støteenhetene med unntak av merinntekter på kvotekraft /
konsesjonskraft.

1.5.3. Rådmanen tildeles myndighet til å disponere merinntekter innenfor den enkelte
resultatenhet dersom det er samenheng mellom resultatenhetens merinntekter og
merutgifter.

1.5.4 Rådmannen har ansvar for alle anvisninger, bortsett fra bilag som angår
rådmanen selv.
Slike bilag anvises av ordfører.

1.6. DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET TIL ORDFØRER

Ordføreren har myndighet til å foreta bevilgninger fra kto. 1470 1020 1001 (til
formanskapets disposisjon) for inntil kr. 15000 pr. sak.
Slike vedtak fremlegges for formanskapet som referatsak i påfølgende møte.

1. 7. FINANSFORVALTNING

Rådmannen har myndighet i hht gjeldende reglement for Fauske kommunes
finansforvaltning.

1.7.1. Begrensninger i fullmaktsbestemmelsene

Fullmakten etter dette reglementet er begrenset til budsjettendringer som ikke:
. omfatter tilta som strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til

gru for kommunestyrets vedtak innenfor respektive programområder
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. binder opp senere års budsj etter

1.8. REGNSKAPSAVSLUTNING

I m.h.t. budsjett og regnskapsforskriftenes gis rådmanen myndighet til avgjøre delvise
strykninger ved regnskapsavslutning.

Med delvises strykninger forstås i denne sammenheng de tilfeller hvor deler av budsjettert
overføring til investeringsregnskapet må strkes, eller hvor hele den budsjetterte
overføring til investeringsregnskapet og deler av de budsjetterte avsetninger må strykes.
Vedtaket om strykninger må være gjort før regnskapet avsluttes.
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iv. GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV
DELEGERT MYNDIGHET

1 . GENERELLE BESTEMMELSER OM VIDEREDELEGERING
INNEN ADMINISTRASJONEN

Med mindre særskilte bestemmelser er til hinder for det bør rådmanen overlate det til
sine underordnede å fatte avgjørelser på sine vegne. Slik delegasjon skal normalt gis
skriftlig og utøves inne ramen av de fastlagte retningslinjer, budsjetter og forskrifter. All
intern delegasjon i administrasjonen som skal være av permanent karaker skal
dokumenteres i eget reglement.

2. RETNINGSLINJER OG FULLMAKTSUTØVELSE

All delegert myndighet utøves i henhold til lover og forskrifter, samt retningslinjer gitt i
overordnet organ. Dette innenfor budsjettets ramer og forutsetninger.

3. TILBAKEKALLING AV FULLMAKT I ENKELTSAKER

Et overordnet organ kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ /
rådmanen har til behandling i henhold til delegert fullmak.

4. RETT TIL Å UNNLATE BRUK AV DELEGERT FULLMAKT I
SÆRSKILTE SAKER

Den som har fått delegert myndighet, kan i spesielle saker overlate til overordnet organ å
fatte avgjørelsen.

5. OMGJØRING (UTEN AT VEDTAKET ER PÅKLAGET AV PART)

Overordnet forvaltningsorgan /person kan omgjøre beslutninger som er truffet på gruag
av delegert myndighet i samsvar med regler gitt i forvaltningsloven § 35.
I hovedtrekk kan slik omgjøring kun skje hvor de berørte parer ikke har fått melding om
vedtaket, eller at omgjøringen ikke er til skade /ugunst for noen av de berørte parer, eller
at vedtaket er ugyldig, eller at sterke private/offentlige interesser tilsier omgjøring.

6. TILBAKETREKNING AV FULLMAKT/DELEGERING

Et overordnet organ kan til enhver tid trekke tilbake fullmakdelegering.
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7. TILBAKEMELDING OM INTERN DELEGERING

Intern delegasjon tilbakemeldes kommunestyret.
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V KLAGEBEHANDLING

Kommunestyret er kommunens klagenemnd i hht forvaltningslovens § 28, 2. ledd - for
vedtak truffet av formannskapet

Formanskapet er delegert myndighet som kommunens klagenemnd i hht.
forvaltningslovens § 28, 2.1edd, for vedtak fattet i underutvalg eller rådmanen.

Underinstans for vedtak fattet av rådmanen er driftsutvalget eller plan-og
utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

Fylkesmanen med underinstanser er klageinstans der sær10vgivningenhar beholdt denne
ordningen.
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INNKJØPSVEILEDER - FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Injøpsmtine med veileder for Fauske kommune

Saksopplysninger:

Fauske kommune kjøper varer- og tjenester for ca 170 milioner pr år.
Fokus på offentlige innjøp, og skjerpet håndhevelse av Lov om offentlige anskaffelser, krever
stadig mer ressurser og kompetanse av kommunene.
Fauske kommune har siden 2008 vært med i Samordnet innjøp i Salten (SUS).
Dette samarbeidet er med å kvalitetssikrer kompliserte anskaffelser, bidrar til stordriftsfordeler,
og effektiviserer innjøpsprosessene. Det er utarbeidet et eget innjøpsreglement for SUS.
Fauske kommune har likevel behov for å beskrive interne rutiner, organisering og fullmakter
som skal gjelde for egen kommune. Rutinen skal sikre at kommunens bidrag i
innjøpssamarbeidet blir beskrevet, og at hensyn til lokalt næringsliv ivaretas i konkutansene.
Dokumentet inneholder også en veileder som skal bidra til å kvalitetssikre
konkuransegjennomføringene ved å ha fokus på de vanigste feil i anskaffelsene.
Endring av lovverk, rettspraksis og organisatoriske endringer vil kreve at veileder må
fortløpende tilpasses.

Saksbehandlers vurdering:

For å støtte opp under det arbeidet som er gjort i Fauske innenfor innjøp, er innjøpsveilederen
viktig for å beskrive organisering, roller og fullmakter.
Som deltaker i innjøpssamarbeidet i Salten, er det nødvendig at interne rutiner blir beskrevet for
å sikre at avtaler ivaretar vår kommunes interesser og lokalt næringsliv best mulig.

INNSTILLING:

1. Saken tas til orientering
2. Innjøpsveileder for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.
3. Endringer i veileder med bakgrunn i lovendringer og organisatoriske endringer kan gjøres

administrativt.
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FOR-008/13 VEDTAK- 04.02.2013

Jørn Stene (FL) foreslo endring i punkt 2 i innstilingen:
Innøpsveileder for Fauske kommune vedtas med slik endring i pun 3.1. Lokalt
næringsliv, andre setning til:
Ved kjøp til en verdi over kr. 50.000,- skal alle lokale næringsdrivende som kan levere
varen forespørres om å delta i konkurransene.

Videre endres punkt 12.7. Valg av anskaffelsesprosedyre, første avsnitt, andre setning til:
Ved å gjennomføre konkuransen som en direkteanskaffelse skal alle lokale
næringsdrivende som kan levere varen forespørres.

Som en følge av dette strykes siste setning i første avsnitt i pun 12.7

Innstilingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstilingens pkt. 2 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL' s forslag.
Innstilingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Saken tas til orientering
2. Innjøpsveileder for Fauske kommune vedtas slik den foreligger.
3. Endringer i veileder med bakgru i lovendringer og organisatoriske endringer kan

gjøres administrativt.

Even Ediassen
Rådman
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1. Innledning

Fauske kommune foretok i 2011 kjøp av varer og tjenester for ca 170 milloner kroner.
Dette er midler som kommunen ønsker å få mest mulig ut av innenfor det regelverket som
gjelder for offentlige kjøp.
Denne veilederen gir noen føringer som skal sikre at Fauske kommune foretar lovlige
anskaffelser på alle nivåer, og skal være en rutinebeskrivelse for interne prosesser før, under

og etter en anskaffelse.

2. Overordnet målsetting
. Fauske kommune vektlegger etikk i anskaffelsesprosessen
. Fauske kommune skal følge god innjøpsskikk i sine anskaffelser

. Fauske kommune skal gjøre sine innjøp etter gjeldende regelverk

. Fauske Kommune har en målsetting om at alle enheter skal kunne gjøre sine innjøp
så effektivt som mulig, til best mulig pris og kvalitet.

. Fauske kommune skal, innenfor gjeldende regelverk, best mulig legge til rette for at
lokalt næringsliv skal kunne delta i utlyste konkurranser.

. Fauske Kommune skal ha en sentralisert kompetanseenhet innenfor innjøp, som
fungerer strategisk, og som en støttefunksjon for de praktiske innjøpene i kommunen.

. Den sentraliserte innjøpsfunksjonen i Fauske Kommune skal utvikle og vedlikeholde

gode innjøpsrutiner og prosedyrer i samarbeid med SUS og innjøperne.

3. Strategi

3.1. Lokalt næringsliv,
Så langt det lar seg gjøre skal innjøp tilrettelegges slik at lokalt næringsliv får anledning til å
delta i konkurransene. Ved innjøp til en verdi over kr. 50.000.- skal det gjøres en vurdering
om flere en minimumskravet på 3 skal forespørres.
Kjøper må gjøre en vurdering av hva det lokale næringslivet har muligheter til å tilby av varer
og tjenester: Hvis det lokale næringslivet eksempelvis bare kan levere deler av oppdraget, bør
det gis åpning for dette, og at det beskrives spesifikt i konkurransegrunnlaget hvordan dette
kan gjøres.

3.2. Miljø
Ved innjøp av varer og tjenester er det potensiale for reduserte miljøbelastninger. Ulike
løsninger som dekker samme behov, kan gi svært forskjellig miljøbelastning. Det må derfor
allerede ved planlegging av anskaffelsen tas hensyn til miljøkonsekvensene. Loven om
offentlige anskaffelser stiler krav om at det ved planlegging av den enkelte anskaffelse skal
tas hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen (loven § 6). Denne bestemmelsen
ble innført i norsk regelverk i 2001.

Det er et mål at miljøbelastningen til anskaffelser minimeres. I arbeidet knyttet til miljøansvar
vil kommunen særlig fokusere på tiltak rettet mot klima og energi, helse- og miljøfarlige
kjemikalier og biologisk mangfold. Avfallsforebygging og effektiv ressursutnytelse er en del
av dette.
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3.3. Dokumentasjon gjennom bruk av konkurranseverktøy
Alle anskaffelser skal konkurranseutsettes. Ved anskaffelser fra kr. 10.000.- til 500.000.-
kroner eks mva. skal konkurransen fortrinnsvis gjennomføres gjennom konkurranseverktøyet
À jour Innjøp. Dette sikrer etterlevelse av krav som gjelder for direkteanskaffelser samt

leverandøroppfølging og økonomistyring.

4. Innkjøpskompetanse og fullmakter
I Fauske kommune skal innjøp kun foretas av personer som har gjennomgått nødvendig
opplæring, og er gitt rettighet av enhets leder til å foreta innjøp på vegne av kommunen.

Godkjente innjøpere gis tilgang til innjøpsportalen Ajour innjøp avenhetsleder, rektor,
styrer eller kommunens ledergruppe i samarbeid med kommunens innjøpsansvarlig.

Anskaffelser som må anses som kompliserte, eller er aven størrelse som krever

anbudsutlysning, skal kun foretas av innjøper med nødvendig innjøpskompetanse og etter
fullmakt fra rådmannen.

4.1. Innkjøpere
Ansatte som gis rett til å foreta innjøp under terskelverdi, på vegne av kommunen, skal
gjennomgå grunnopplæring i forkant, eller å snart slikt kurs avvikles. Enhetsledere eller
rådmannsnivå har ansvar for å tildele innjøperstatus til utvalgte på sin enhet.
Krav/ fullmakt:
Innjøpere har fullmakt til å foreta et hvert kjøp gjennom inngåtte rammeavtaler, og foreta
direkteanskaffelser/konkurranser under 100.000,- eks. Mva.

En innj øper skal:
· Gjennomgå internt kurs for innjøpere
· Registreres som bruker i Ajour

· Ved kjøp over 100.000, skal det innjøpsfaglig kvalitetssikres av innjøpskoordinator.
Har ansvaret for:

· Kjøp på inngåtte avtaler.
· Foreta direkteanskaffelser under 100.000,- eks mva

· Mottakskontroll.

· Fakturakontroll.
· Avviksrapportering

4.2. Produktansvarlig
Produktansvarlig er typisk ansatte med god kjennskap til sitt fagområde, kommunens interne
behov, og rutiner som må hensyntas i en anskaffelsesprosess.

Krav/ fullmakt:
· Skal besitte lokalkunnskap innenfor eget fagområde

· Skal besitte produktkunnskap innenfor eget fagområde

· Skal delta i møter med innjøpsan i forbindelse med konkurransegjennomføring

· Skal representere Kommunen i anskaffelsen i samarbeid med SUS
· Delta i fortløpend evaluering av avtaler, og ved spørsmål om opsjonsmuligheter.
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. Skal bidra til å kvalitetssikre varekataloger

4.3. Prosjektleder
Krav/ fullmakt:

Prosjektleder har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser på alle nivåer der kjøp over 500.000
eks.mva også skal være kvalitetssikret av innjøpsansvarlig/ innkjøpskonsulent.

En prosjektleder skal:

· V ære tildelt rollen som innjøper avenhetsleder
· Ha gjennomgått internt kurs for innjøpere
· Ha gjennomgått kompetansegivende opplæring på nivå med de anskaffelser sóm skal

foretas.
· Delta i kommunens eget innjøpsforum.

· Sørge for at anskaffelser over 500.000,- eks mva er kvalitetssikret gjennom
inn øpsansvarlig.

Har ansvar for:
· Å gjennomføre anskaffelse i hht prosjektmandat eller anskaffelsesmandat.
· Evaluering og oppfølging av inngåtte avtaler.
· Utarbeide kontrakter i forbindelse med konkurranser

· Følge inngåtte rammeavtaler ved bruk av konsulenttjenester
· Utarbeide kontrakt med ekstern konsulent som skal gjennomfører anskaffelser på

vegne av kommunen.
· Å rapportere til innjøpsfaglige møter/ innjøpsansvarlig
· Sørge for delegering av ansvar for oppfølging av inngåtte avtaler

4.4.Innkjøpsansvarlig
Krav/ fullmakt:

Kommunens innjøpskoordinator har fullmakt til å gjennomføre anskaffelser på alle nivåer på
vegne av kommunen.

Har ansvar for:
· Å være kontaktpunkt i SUS-samarbeidet

· Gjennomføring av kommunens egne konkurranser etter forespørsel fra enhetslederne.
· Internopplæring

· Koordinering produktansvarlige

· Informasjon, veiledning, brukerstøtte
· Å være kontaktpunkt mot lokalt næringsliv
· Delta i kommunens ledergruppe
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5. Organisering

Innjøpssjef i Bodø kommune er delegert

SUS
fullmakt til å gjennomføre anskaffelser og
inngå bindende rammeavtaler på vegne av

Fauske kommune
Kommunens innjøpskoordinator har

Innkjøpskoordinator fullmakt til å gjennomføre anskaffelser på
alle nivåer på vegne av kommunen.

Prosjektleder har fullmakt til å gjennomføre

Prosjektleder bygg, eiendom, VV A, IT
anskaffelser på alle nivåer der kjøp over

500.000 eks.mva er kvalitetssikret av
innjøpskoordinator/ innjøpskonsulent

Innjøpere har fullmakt til å foreta et hvert
kjøp gjennom inngåtte rammeavtaler, og

Innkjøper foreta direkteanskaffelser/konkurranser under
100.000,- eks. Mva. Kjøp over 100.000, skal

kvalitetssikres av innjøpskoordinator.
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6. Hvorfor?
Hvis innjøpere i Fauske kommune IKKE følger egne innjøpsrutiner, og gjeldende lovverk
for offentlige anskaffelser, risikerer vi:

. Kommunen klages inn for KOF A

. Kommunen kan bli stilt overfor krav om erstatninger

. Kommunen mister stordriftsfordeler

. Kommunen oppfattes som en useriøs aktør overfor næringslivet

. Kommunen mister viktig element i egen økonomi kontroll

7. Grunnregler for innkjøp
. Krav til konkurranse

En anskaffelse til det offentlige skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.

. Forholdsmessighet

Vi skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen

. God forretningsskikk

Vi er forpliktet til å opptre profesjonelt, saklig og forsvarlig i anskaffelsesprosessen

. Likebehandling av leverandører

Vi skal opptre på en slik måte at ingen leverandører blir diskriminert eller behandlet
ulikt

. Forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet

Vi er klare på hvordan konkurransen vil bli gjennomført, hvilke kriterier vi vil velge
leverandør utfra og hvordan vi vektlegger disse.

8. Anskaffelsesformer
Følgende punkter må vurderes før det velges anskaffelsesform:

. Finnes det en allerede inngått rammeavtale for varen! tjenesten?

. Vurder din innjøpsfaglige kompetanse til å kjøre konkurransen

. Hvilken økonomisk verdi (eks. mva) har anskaffelsen?

. Hva gjelder anskaffelsen?

. Hvordan er markedet for det anskaffelsen gjelder?

. Hvilke tidsrammer har vi for anskaffelsen?

. Er det aktuelt å prekvalifisere leverandører?

. Vurder etablering av rammeavtale.. Tenk Fauske kommune som kunde, ikke bare din

enhet og anskaffelsen for seg.
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· Anskaffelser over 1,6/ 40,5 mil eks mva
· Anbudskonkurranse som hovedregel
· Minstefrister

· Anskaffelser over 0,5 mil eks. mva
· Krever kun nasjonal kunngjøring (DOFFIN)

· Ingen minstefrister

· Anskaffelser under 0,5 mil eks. mva
· Krever ikke kunngjøring.
· Direkteanskaffelse eller rammeavtale
· Skal konkurranseutsettes
· KjØp over 100.000,- har protokollplikt

8.1. Anskaffelser av varer og tjenester OVER1,6 mil.
og bygg- og anleggsarbeider over 40,5 mil

. Begrenset anbudskonkurranse

. Apen anbudskonkurranse

. Konkurransepreget dialog

Konkurransen må lyses ut på DOFFIN-databasen OG EU-databasen TED.

8.2. Anskaffelser av varer og tjenester OVER 500.000
og UNDER 1,65 mil. kr (3,3 1) og bygg- og anleggsarbeider UNDER 41,0 milL. kr men over
kr 500.000

. Begrenset anbudskonkurranse

. Apen anbudskonkurranse

. Konkurransepreget dialog

. Kjøp etter forhandling (i en eller to faser)

Konkurransen må lyses ut på DOFFIN-databasen

8.3. Anskaffelser av varer og tjenester UNDER kr 500.000
Det er kjøper sitt ansvar ene og alene at summen ikke overstiger terskelverdien på 500.000,-
eks .mva.

Hvis kostnaden overstiger terskelverdien er hele anskaffelsen å anse som en ulovlig
direkteanskaffelse.
Hvis du som kjøper er usikker på om at anskaffelsen kommer innenfor terskelverdien må
annen konkurranseform velges for å være på den sikre siden, eller at det i forespørselen tas

l Tallene i parentes gjelder anskaffelser utelukkende til vann- og avløpsvirksomheten
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forbehold om at kostnaden er innenfor terskelverdien slik at konkurransen kan avlyses og ny
konkurranse gjennomføres hvis tilbudene overstiger terskelverdien.

Anskaffelser under kr 500.000 skal også baseres på konkurranse, men her er det frivilig å
lyse ut på DOFFIN. Konkurransen kan gjennomføres som direkteanskaffelse ved å lyse ut i
lokalpresse, kontakte leverandører med brev, E-post, telefon for å få konkurrerende tilbud.

. Direkteanskaffelser

o Kjøp på inngåtte rammeavtaler (hovedsakelig via innjøpsprogrammet Ajour)
o Direktekjøp ved forespørsel i markedet

. Begrenset anbudskonkurranse

. Apen anbudskonkurranse

. Konkurransepreget dialog

. Kjøp etter forhandling (i en eller to faser)

9. Direkteanskaffelser og kjøp på inngåtte rammeavtaler

9.1. Kjøp på rammeavtaler
Svært mange av varegrupper og tjenester er dekket via inngåtte rammeavtaler. Det er kjørt
konkurranse, og inngått avtaler med leverandør på typisk 1 - 4 år.

Rammeavtaler har oftest én leverandør, men det kan også være inngått parallellavtaler der en
har et begrenset antall leverandører. Her gjelder særskilte regler for
hvordan en skal forholde seg til valgte leverandører.

9.2. Lojalitet
Som innjøper skal en forholde seg lojalt til allerede inngåtte
rammeavtaler. Kjøp utenfor avtale (lekkasjekjøp) kan medføre
erstatningsansvar for enheten! kommunen.

9.3. Når leverandøren ikke kan levere
En leverandør med rammeavtale skal forespørres først på varer og
tjenester son naturlig ligger innenfor det produktet de har avtale på.
Det er ikke alle produkter som ligger i leverandørens varekatalog i
Ajour, men likevel innbefattes av avtalen.

Vær våken!

Vær lojal ti inngåtte avtaler-
ikke til tilfeldige selgere.I tilfeller der leverandøren som kommunen har inngått

rammeavtale med ikke kan levere ønsket produkt, kan en gå til
anskaffelse utenfor avtalen. I slike tilfeller gjelder reglene for direkteanskaffelser.

9.4. Nødanskaffelser
I tilfeller der en er står overfor et hasteinnjøp med bakgrunn i uforutsette omstendigheter,
kan anskaffelse skje uten forutgående konkurranse. Anskaffelsen må kunne dokumenteres
være helt nødvendig for å sikre verdier, liv og helse. Egen ((sommeh) er ikke gyldig grunn.
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9.5. Supplerings- eller tileggsbestilinger (§2-1 2d)
I forbindelse med forutgående konkurranse vil det kunne oppstå uforutsett behov for å
supplere anskaffelsen for å fullføre jobben/kontrakten. I slike tilfeller kan en gjøre dette ved
direkte kjøp hos samme leverandør. Dette kan kun gjøres innenfor rimelighetens grenser og
defineres som nødvendig supplering.

9.6. Kjøp via Ajour innkjøp
Fauske kommune har valgt Ajour innkjøp som verktøy for kjøp på inngåtte rammeavtaler. De
aller fleste rammeavtaler er publisert som varekataloger i programmet.
Kjøp på avtaler uten varekatalog skal registreres som direkteanskaffelse i programmet.

Konkurranse fra terskelverdi på 500.000 og ned til 10.000 skal kjøres ved bruk av verktøy for
konkurransegjennomføring i Ajour. Dette sikrer etterlevelse av mange krav som gjelder for
direkteanskaffelser .

9.7. Avviksregistrering
Avvik som ikke er dokumenterbare og meldt til aktuelle leverandør er lite verdt i forhold til
klagemulighet, erstatningskrav eller som leverandørutvikling

Avvik knyttet til kjøp via Ajour innjøp skal registreres i programmets mottaksmoduL.

Avvik knyttet til anskaffelser utenfor Ajour skal meldes skriftlig til leverandør med kopi til
kommunens innj øpskoordinator

10. Deltakelse i konkurranser gjennom SUS-samarbeidet

GjeiÌom deltakelse i Samordnet innjøp i Salten (SUS), kan Fauske kommune inngå
rammeavtaler sammen med noen eller alle de samarbeidende kommunene. Innjøpskontoret i
Bodø kommune foretar konkurransegjennomføringen på vegne av de kommuner som ønsker å
være med i anskaffelsen, og foretar kontraktsinngåelse på vegne av kommunen.

F or å sikre vår kommunes interesser i konkurransen er det viktig at

. Behov registreres fortløpende eller via innjøpsforum

. Prioriteres i samarbeid med koordinatorer

. Deltakelse vurderes -7 tilbakemelding SUS

. Lokal brukergruppe/ produktansvarlig

. Produktansvarlig møter SUS

. Faglig kvalitetssikring

. Lokale leveransebehov

. Lokalt næringsliv

. Utarbeidelse konkurransegrunnlag -7 godkjennes lokalt
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. Konkurransegjennomføring

. Evaluering -7 kommunene kan delta

. Tildeling/ kontrakt/ varekataloger

. Gjennomføring av leverandørinfo i hver kommune/ lokale tilpassinger

11. Prosjekt

11.1. Prosjektansvarlig

. Prosjektleder er ansvarlig for at alle anskaffelser i prosjektet gjennomføres etter

gjeldende regelverk.

. Prosjektansvarlig har ansvar for at den som skal gjennomføre anskaffelsen har

tilstrekkelig innjøpsfaglig kompetanse til dette. Dette gjelder også ved bruk av
eksterne konsulenter.

. Ansvarlig for utarbeidelse av kontrakt med eksterne konsulenter som skal

gjennomføre konkurranser på vegne av Fauske kommune.

11.2. Innkjøpsfaglig ansvarlig for anskaffelsen

. Ved bruk av ekstern konsulent

o Anskaffelse av konsulent skal skje med bakgrunn i eksisterende rammeavtale,

eller konkurranse.
o Etter inngåelse av kontrakt mellom Kommunen og konsulent. Denne skal

beskrive forhold som ansvar, garanti, leveringsbetingelser, reklamasjon,
fakturering, osv

11.3. Kvalitetssikring av innkjøpsfaglig innhold i prosjektet

. Anskaffelser over 500.000 forelegges innjøpskoordinator

. Vurderes av prosjektstyringsgruppe

. Bruk av ekstern innjøpskompetanse skal vurderes, i samarbeid med

innjøpsansvarlig, ved kompliserete/ risikofulle anskaffelser i prosjektet. Bruk av
konsulent skal vurderes i følgende faser:

o I utarbeidelse av konkurransegrunnlag

o Evaluering av tilbud

o Kontraksutforming

. Inngåtte avtaler. Kontrakter og rammeavtaler skal registreres i House of Control. Her

skal kantrakt, oppfølgingsrutiner og avtaleansvarlig hos kommunen registreres.

12. Forberedelser anbudskonkurranse

Anskaffelser over 500.000,- eks mva skal utlyses via DOFFIN og/eller TED.
For å kunne foreta utlysninger, må den ansatte være registrert i DOFFIN. Tilgang skal være
begrenset til innjøpere med kompetanse til å gjennomføre anbudskonkurranser, og denne
retten kan gis av rådmann! innjøpsansvarlig.
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Ofte publiserer en et konkurransegrunnlag som vedlegg i Doffin. Det er viktig å kontrollere at
det ikke står motstridene opplysninger i Doffn og konkurransegrunnlaget.

12.1. Hvem skal involveres

Under utarbeidelsen av konkurransen kan det være hensiktsmessig å etablere en brukergruppe
som bistår med utforming av kravene til produkt I tjeneste som skal anskaffes.
Hvis det er lite kunnskap om produktet som skal anskaffes kan det før konkurransen utlyses
inviteres tilbydere som kan presentere produktene slik at man får et bedre grunnlag og
utforme kravspekken.

12.2. Hva skal anskaffes? Total verdi? Servicekrav? Avtalelengde?

Når det skal anskaffes varer eller tjenester er det viktig og tenke igjennom viktigheten av
anskaffelsen slik at kravene settes i forhold til dette. Hvis det eksempelvis skal kjøpes et
produkt som mange kan levere kan muligens kravene reduseres. Skulle leverandøren gå
konkurs i avtaleperioden kan varen likevel skaffes fra andre på en enkel måte.
Hvis det er få leverandører og varen er av stor viktighet med tanke på produksjon bør det
sannsynligvis settes strenge krav til økonomi, service, tilgjengelighet og andre kriterier som
sikrer vareleveringen og oppfølgingen på en sikrest mulig måte.
I de tilfeller at anskaffelsen skjer som en direkteanskaffelse kan sannsynligvis også kravene
reduseres noe med tanke på at de som forespørres er kjente leverandører.

12.3. Verdien av anskaffelsen?

Når verdien av anskaffelsen skal vurderes er det verdien i hele kontraktsperioden som skal
oppgis / beregnes. Det er viktig at det gjøres en saklig vurdering av verdien slik at minst
mulig avvik oppstår. Har varen blitt kjøpt tidligere kan det være en ide og se hvor mye man
har kjøpt for i tidligere år ved å se i regnskapet eller få en statistikk fra leverandøren som har
vært.

12.4. Hvem skal gjennomføre konkurransen?

Konkurransen bør gjennomføres av personer som har god kunnskap om gjeldende regelverk
og kunnskap om innjøp, markedskunnskap. Det er i mange tilfeller en styrke at det etableres
en brukergruppe der brukergruppen er med å definere krav til produkt / tjeneste som skal
anskaffes slik at man på en best mulig måte sikrer at riktig I mest mulig hensiktsmessig
produkt / tjeneste anskaffes. Men under konkurransegjennomføringen må det være en som er
hovedansvarlig og kontaktperson.

12.5. Nødvendige hjelpemidler som bør være tilgjengelig.
. Lover og forskrifter

. Juridisk bistand

. Hjelpemateriell
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12.6. Oppdeling av konkurransen

Kjøper må gjøre en vurdering av hva det lokale næringslivet har muligheter til å tilby av varer
og tjenester. Hvis det lokale næringslivet eksempelvis bare kan levere deler av oppdraget, bør
det gis åpning for dette, og at det beskrives spesifikt I konkurransegrunnlaget hvordan dette
kan gjøres. Oppdeling av konkurransen for å omgå terskelverdier er ikke tilatt.

12.7. Valg av anskaffelsesprosedyre

For å ivareta det lokale næringslivet på en best mulig måte så er det mulig og inngå kortere
avtaleperiode slik at prosedyren for kjøp under terskelverdi kan benyttes. Ved å gjennomføre
konkurransen som en direkteanskaffelse skal minimum 3 bedrifter forespørres. Det er ikke
noe til hinder for å forespørre flere bedrifter hvis det er ønskelig.

Ved gjennomføringen av alle konkurranseformer er det viktig at det ikke foregår telefonisk
kontakt med tilbydere. All korrespondanse bør foregå skriftig slik at det foreligger skriftig
dokumentasjon på alle spørsmål og svar. Dette er veldig viktig med tanke på likhetsprinsippet
som det stiles strenge krav tiL. Når det kommer inn spørsmål så skal spørsmålet

anonymiseres, besvares og sendes ut til alle som deltar i konkurransen.

Når en konkurranse utlyses må alle dokumentene legges med, kontrakt, avtaledokument, hms-
egenerklæring og andre dokumenter. Hvis ikke er risikoen for tileggsregninger betydelige.

Kravspesifikasjonene i konkurransen som utformes skal være objektiv og ikke rettet mot et
spesielt produkt. Kravspekken skal være utformet slik at det kan gjennomføres konkurranse
mellom flere.

Hvis produktet som skal anskaffes sannsynligvis kommer til å gå ned i pris er det viktig og ha
korte avtaler. Hvis markedsutsiktene er slik at det er grunn til å tro at det kommer en
prisstigning er det sannsynligvis hensiktsmessig og ha en lengre avtale. Da under forutsetning
av at prisene kun kan reguleres utfra gitte forutsetninger.

Hvis det inngås avtaler der det gis adgang til å inngi pris i % rabatt utfra veiledende prisliste
er det viktig at det settes kriterier for hvordan prisreguleringen av veiledende priser skal skje i
avtaleperioden. Hvis ikke kan varen / tjenesten bli veldig dyr.

12.8. Direkteanskaffelse

Kjøp under terskelverdi er kjøp under kr. 500.000.- eks mva.

12.9. Åpen anbudskonkurranse

En åpen anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som tilater alle interesserte
leverandører å gi tilbud, men som ikke tilater forhandling. Det tilbud som inngis kan således
ikke endres etter tilbudsfristens utløp og tilbyderne må gi sitt endelige tilbud innen
tilbudsfristens utløp.
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12.10. Paralellavtaler
Med paralellavtaler kan det inngås avtale med flere bedrifter om levering av varer og
tjenester. Det kan være hensiktsmessig å etablere paralellavtaler hvis det eks. er sannsynlig at
prisene vil falle. Da kan det gjennomføres en konkurranse der eks 3 tilbydere velges og at de
må konkurrere på pris hver gang det skal kjøpes noe. På denne måten vil oppdragsgiver sikre

seg at det betales markedspris.

Det vil også kunne være hensiktsmessig og etablere paralellavtaler hvis det eks er kun 3
bedrifter i området som kan levere varen eller tjenesten. Hvis eks alle tre bedriftene får være
med å konkurrere om oppdragene på eks pris vil muligens alle få oppdrag gjennom perioden.
Med denne konkurranseformen vil man muligens forhindre at en sitter igjen med monopoL.

12.11. Konkurranse med forhandlinger

Konkurranse med forhandlinger er en konkurranseform som kan benyttes der det er
hensiktsmessig. I første fase utarbeides det konkurransegrunnlag og det velges ut eks inntil 3
tilbydere som går videre. Etter det gjennomføres forhandlinger med den enkelte tilbyder.
Under forhandlingene stiles det strenge krav til likebehandling av alle tilbyderne. Det er en
fordel at spørsmålene til tilbyderne forberedes og at det utarbeides protokoll fortløpende som
oversendes tilbyderen rett etter at forhandlingsmøtet er ferdig. Det må settes en frist slik at
tilbyderen kan komme med evt korrigeringer av protokollen. Tilbyderen bør gis en frist på eks
en dag med å komme med et revidert tilbud.

13. Gjennomføring - Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

13.1. Innledning

Beskriv konkurransen generelt, og da gjerne i hvilken sammenheng anskaffelsen skal gjøres.
Hvis anskaffelsen gjelder flere kommuner som går sammen om å anskaffe varer / tjenester, så
oppgi navnet på de kommunene som deltar. Navnene på kommunene som kommer fram her,
samt øvrige dokumenter, vil være en del av dokumentasjonen på at det er gjennomført
konkurranse på anskaffelsen for de navngitte kommunene.
Oppgi hvor varer/ tjenester skal leveres. Gi en generell informasjon om hva som skal
anskaffes.

13.2. Kravspesifikasjon

Tenk nøye igjennom hva som skal anskaffes og beskriv kravene til varen / tjenesten. Kravene
som beskrives skal være utformet slik at det oppnås konkurranse.
Kravene kan ikke beskrives ut fra eks en instruksjonsbok, eller være tilpasset et spesielt
produkt med mindre det foreligger spesielle grunner for det.

Beskrivelsen av varen skal være så nøyaktig som mulig slik at de enkelte beskrivelsene kan
overføres til prisskjemaet for å forhindre diskusjoner med tilbyder i ettertid.

Gjør en vurdering av hvor viktig anskaffelsen er med tanke på service, deler osv. hvis det er få
leverandører og anskaffelsen er viktig i forhold til produksjon, og det i tilegg er få
leverandører, bør kravene være strenge og mer detaljert utformet. Eksempelvis kan det da
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vurderes og settes krav til utrykningstid, garantitid, deleleveranse osv. settes det eksempelvis
krav om utrykningstid er det viktig at det også settes sanksjoner hvis ikke tilbyder innfrir
kravene.

Hvis det er viktig og få varen levert så raskt som mulig bør det gjøres en vurdering på om det
skal være et krav at det skal tilrettelegges et lager i kommisjon.

13.3. Dokumentasjonskrav

For anskaffelser over 100.000 eks. mva er følgende dokumentasjonskrav obligatoriske:

. Attest fra faglig register (firmaattest)

. Skatteattest

. HMS-erklæring

Manglende dokumentasjon, er avvisningsgrunn, men en kan, for obligatorisk dokumentasjon,
gi utvidet frist hvis situasjonen tilsier det.

13.4. Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav settes for å kunne vurdere om en leverandør er kvalifisert til å
gjennomføre den kunngjorte anskaffelsen.

Stil deg spørsmålet: ((Hvilke kvalifikasjonskrav er strengt tatt nødvendig å stile i denne
konkuransen?)). Kravene skal stå i forhold til hva som kreves for å gjennomføre
kontraktsforpliktelsene, og ikke settes for å ekskludere potensielle tilbydere.

NB! IKKE bland sammen vurdering av kvalifikasjonskrav med tildelingskriteriene.
Kvalifikasjonskrav skal ikke vektes og vurdering av disse skal kun resultere i ((kvalifisert til å
delta)) eller (dkke kvalifisert til å delta)).

I kvalifikasjonskravene er det viktig og vurdere om nyetablerte selskap skal få delta i
konkurransen. Hvis så kan det ikke kreves at regnskap for de siste tre år skal leveres da de
ikke har det. Det må da settes krav om dokumentasjon på eks. åpningsballansen osv. øvrige
kvalifikasjonskrav må også sees i relasjon til nyetablerte selskap slik at de kan delta i
konkurransen.

13.5. Miljøkrav

I alle anskaffelser skal miljøkravene vurderes. Følgende vurderinger bør gjøres:

. Forurensning

. Varighet

. Gjenbruk

. Krav om miljøsertifisering
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Vær oppmeksom på faren for å sette unødvendig høye sertifiseringskrav. Disse SKAL være
relevant for anskaffelsen.

13.6. Administrasjon av konkurransen

Oppgi hvem som administrerer konkurransen navn og mailadresse.
Ikke oppgi telefonn, da telefonkontakt i forbindelse med anskaffelsen bør unngås.

13.7. Antatt omfang/ verdi

Det skal oppgis hva verdien på anskaffelsen eks. mva er stipulert til.
Hvis det skal inngås en rammeavtale på eks 4 år for vare- eller tjenestekjøp, er det viktig at
det tas forbehold om at verdien kan bli større eller mindre en antatt, og at tilbyder tar det hele
og fulle ansvaret. I verdivurderingen skal også bruk av eventuelle opsjonsår tas med.

13.8. Avtalens varighet

En rammeavtale på vare eller tjenestekjøp skal som hovedregel ikke ha en varighet utover 4
år. Oppgi varighet, og vurdér bruk av opsjonsår.

Vedlikeholdsavtaler inngått med bakgrunn i et allerede anskaffet produkt, har ikke en
begrensning på 4 år.

13.9. Konkurransedokumentene

Her skal det sies noe om grunnlaget for konkurransen, og hvilke dokumenter som inngår. Det
er viktig at tilbyder er forpliktet til å formidle alle dokumentene til evt. underleverandører når
det innentes pris slik at alt er kjent for alle. Hvis eksempelvis ikke kontrakt vedlegges
utlysningen / forespørselen kan det medføre økte utgifter hvis kontrakten inneholder punkt
som er kostnadskrevende for tilbyder. (eksempel, hvis det ikke står noe om betalingsfrist i
forespørselen eller kontrakt og det etterpå blir opplyst at faktureringstiden er 30 dager så kan
eks tilbyder si at de har beregnet 10 dager og at det vil medføre ekstra utgifter med 30 dager).

13.10. Alternative tilbud
Hvis det gis åpning får å levere alternative tilbud, må en gjøre en nøye vurdering av, og gis en
konket redegjørelse for, hvordan et eventuelt alternativ tilbud vil bli evaluert.

f.' iiii ,fôr alternatiVé;tiÌ6iitiünlf å;' "ãà(!"
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13.11. Spørsmål ti konkurransedokumentene og anskaffelsen

Det må oppgis mailadresse til hvem det kan stiles spørsmål tiL.
Det må også oppgis hvor mange dager før fristen spørsmål kan stiles, tidsfristen må være slik
at det er rikelig tid til å sende ut spørsmål og svar, og at tilbyder får anledning til å evt endre /
korrigere tilbudet.
Alle spørsmål skal stiles skriftlig, og besvares kun gjennom DOFFIN. Svar gis ikke direkte
på e-post til spørsmålstiler.

Spørsmålene skal anonymiseres, og svar skal gis til alle som har meldt sin interesse til
konkurransen, eller har blitt forspurt.

16



Manglende svar på innomne spørsmål er ofte avlysningsgrunn for konkurransen, noe som

igjen kan resultere I erstatningskrav fra tilbydere.

13.12. Suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget

Det bør tas forbehold om at oppdragsgiver kan komme med endringer av forespørselen helt til
tilbudsfristens utløp slik at denne kan korrigeres hvis behovet skulle oppstå. Eventuelle
endringer gjør at tilbudsfrist må vurderes forlenget. Spesielt hvis det allerede er mottat tilbud,
da disse må få tilstrekkelig tid til å endre tilbudene sine.

13.13. Tilbakekallng eller endringer i innsendte tilbud.
Tilbakekallng eller endringer i tilbudet før tilbudsfristens utløp må være kommet frem til
oppdragsgiver på samme adresse som tilbudet skal leveres, før utløp av tilbudsfristen.
Tilbakekalling og endringer av tilbudet, er å betrakte som et nytt tilbud.
Endringer skal være skriftlig, og være underskrevet aven som har fullmakt til å pådra tilbyder
økonomiske forpliktelser.

13.14. Taushetsbelagte opplysninger

I forespørselen bør en be om at tilbyder også leverer en ferdig sladdet verson som kan
benyttes ved eventuellt krav om innsyn.
Det er viktig at tilbyder er objektiv i sladdingen. For de som har bedt om innsyn skal det være
mulig og gjennomgå dokumentene slik at de kan forsikre seg om at tildelingen er gjennomført
riktig.
Hvis leverandør nekter å foreta sladding, og motsetter seg utlevering, kan vi som
oppdragsgivere foreta sladdingen etter beste skjønn.

13.15. Vedståelsesfrist

Hvis ikke annet er oppgitt I tilbudet, er tilbyder nødt til å vedstå seg inngitt tilbud i 90 dager.
(Fristen kan gjøres lengre eller kortere).
Husk å vurder vedståelsesfristens lengde i forhold til om bevilgning av midler er gjort eller
det vil kreve lengre tid å få dette avklar.

13.16. Språkkrav

Sett krav om at alle tilbudsdokumentene skal innleveres på norsk.
Vurder også dette kravet i kravspesifikasjonen i de tilfeller der det spørres etter produkt med
brukermanualer e.l.

13.17. Forbehold avvik fra konkurransegrunnlaget

Beskriv hvordan tilbyder skal opplyse eventuelle avvik fra forespørselen, krev at eventuelle
avvik skal beskrives nøyaktig og presist i tilbudsbrevet slik at det blir enklest mulig å evaluere
tilbudt. Forbehold kan medføre at tilbyder skal avvises.
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13.18. Meddelelse om tildeling / kontraktsinngåelse
I forespørsel skal det opplyses om på hvilken måte vinner vil bli kontaktet og meddelt at han
har vunnet konkurransen.
Meddelelse skal skje skriftig.
I spesielle tilfeller kan en tildele med forbehold om finansiering, selv om dette er forhold som
bør være avklart før tildeling skjer.

13.19. Manglende dokumentasjon

Manglende dokumentasjon fra tilbyder, med basis i de krav som er satt i forespørselen, vil
medføre avvisning. En kan be om en avklaring hvis det er dokumentasjon som er tvetydig
eller en ikke skjønner denne. Før det etterspørres dokumentasjon osv skal
innkjøpsansvarlig kontaktes.

. Obligatorisk dokumentasjon (Lovpålagt dokumentasjon som kan etterspørres hvis den

mangler)
o MV A-attest
o Skatteattest

o HMS-egenerklæring

. Etterspurt dokumentasjon (avvisningsgrunn hvis dette mangler)

o CV
o Referanser

o Org.plan

o Regnskap
o Egne kriterier for nyetablerte selskap som ønsker gi tilbud.

13.20. Attester som skal vedlegges

Obligatoriske dokumentasjon er, attest for skatt og merverdiavgift, firmaattest og HMS-
egenerklæring.
Det kan gis utvidet frist for innlevering av mangel på obligatorisk dokumentasjon. Vurdering
av tilbudene må utsettes til dette er levert.
Hvis tilbyder skylder skatt og merverdiavgift skal tilbudet avvises.

13.21. Vedlegg

Oppgi hvilke vedlegg som er lagt ved forespørselen, og merk vedleggene med eksempelvis,
vedlegg 1 prisskjema, vedlegg 2 kart / tegninger osv.

13.22. Tildelingskriterier
Tildelingskriteriene skal ikke sammenblandes med minstekravene som er satt.
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13.23. Tidsplan for anskaffelsen

Stipulert tidsperspektiv for kjøp under terskelverdi:
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 3 dager
Svarfrist fra utsendelse 10 dager
Evaluering av tilbudet 1 dag

Brev til vinner og taper med klagefrist 10 dager

Sum antall da~er 24 da2:er

Stipulert tidsperspektiv ved bruk av åpen anbudskonkurranse::
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 5 dager
Svarfrist fra utlysning 45 dager

Evaluering av tilbud 2 dager
Brev til vinner og taper med klagefrist 10 dager
Sum antall dager 62 dager

13.24. Kontraktstype

Her må det utarbeides kontrakt tilpasset den enkelte anskaffelse.

15. Evaluering av tilbud

15.1. Mottak av tilbud

Når anbud kommer inn skal de leveres i forseglet konvolutt. Anbudene skal ikke åpnes av
eksempelvis postmottak. Åpningen av anbudene skal skje etter at fristen for innleveringen av
anbudet er utgått. Hvis tilbyder kommer personlig og leverer anbudet så lag en
mottakskvittering. I kvitteringen er det viktig og skrive navnet på den som har mottatt anbudet
og klokkeslett. Både mottaker og tilbyder (eller den som leverer anbudet) bør skrive under.

15.2. Åpningsprotokoll

Åpningen av anbud skal skje med minimum 2 personer til stede og det skal føres
åpningsprotokoll. I protokollen skal det skrives inn hvilke firma som har levert inn tilbud med
firmaopplysninger og kontaktperson. Alle som deltar under åpningen av anbudet skal
underskrive åpningsprotokollen.

15.3. Er alle kvalifikasjonskriterier oppfylt
Når alle tilbud er åpnet og man skal begynne evalueringen er det viktig at man først
kontrollerer at alle kvalifikasjonskriterier er oppfylt. De av tilbudene som eventuelt ikke
oppfyller kvalifikasjonskravene skal avvises.

15.4. Kravspesifikasjon / minstekrav

Når kvalifikasjonskravene er kontrollert og funnet i orden må tilbudene kontrolleres opp mot
kravspesifikasjonen / minstekravene som er satt. Det er også viktig å kontrollere tilbudsbrevet
for eventuelle forbehold som kan medføre avvisning.

15.5. Avvisningsgrunner og prosedyrer

Avvisning skal foretas når tilbudet ikke er levert i tide eller det ikke er levert i lukket og
merket forsendelse, jf. FOA §§ 11-11 og 20-13.
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Avvisningsgrunn kan være at det eksempelvis er satt minstekrav om at alle instruksjonsbøker
skal være på norsk og tilbyderen tilbyr instruksjonsbøkene på svensk eller dansk. Da skal
tilbudet avvises. Det samme vil gjelde om det er satt krav om at eksempelvis en bil skal ha 5
seter og tilbyder tilbyr 4 seter. (Kravspesifikasjon / minstekrav)
Hvis tilbyderen ikke oppfyller kvalifikasjonskravene så skal også tilbudet avvises.

15.6. Tildelingskriterier og anbudsevaluering

Ved evaluering av tilbudene skal tilbudene evalueres utfra de oppsatte tildelingskriterier. Det
er ikke anledning å benytte tildelingskriterier som ikke var oppgitt i forespørselen. Hvis
eksempelvis et av tildelingskriteriene er kvalitet så skal forskjellen mellom tilbyderne
beskrives / dokumenteres.

15.7. Poenggivning

For hvert tildelingskriterie skal det gis poeng til hver enkelt tilbyder. Poenggivningen kan
gjøres på flere måter, men følgende måte anbefales benytet:

)Çritei:ier:;,
Pris
Kvalitet
Miljø
Service
Totalt

50%
20%
15 %
10 %

100 %

10

8

7

10

Eks:
Tilbyder A har inngitt en pris på kr. 220000.-
Tilbyder B har inngitt en pris på kr. 270000.-
Pris fra tilbyder A deles på pris fra tilbyder B
Tilbyder A får karakter 10 karakteren som deles på to og tilbyder A får vektingspoeng 5
Tilbyder B får karakter 8,14 karakteren deles på to og tilbyder B får vektingspoeng 4,07
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15.8. Protokoll for anskaffelsen ferdigstiles

Føring av protokoll begynner samtidig som forberedelsene til anskaffelsen starter. Protokollen
skal beskrive hele anskaffelsen og benyttes som en del av dokumentasjonen sammen med

øvrige dokumenter. ( se mal)

15.9. Brev til vinner inkl klagefrist og informasjon om fremdrift
Brev til vinner av konkurransen kan sendes som e-post. Det er da viktig og gjøre mottaker av
brevet oppmerksom på at brevet kun sendes som e-post. I brevet skal det stå hvem som er
tildelt oppdraget. Klagefristen skal oppgis, og må være i samsvar med brevene til tapere av
konkurransen. I brevet bør man også opplyse at man ønsker å inngå kontrakt så raskt som
mulig etter at klagefristen er utgått, .. .hvis det ikke er kommet inn klage.

15.10. Brev til taper(e) med begrunnelse og klagefrist
Tapere av konkurranser skal ha brev med begrunnelse på hvilke punkter de har tapt på. Her er
det veldig viktig å gi en så god begrunnelse som mulig da det vil redusere muligheten for
klager. I brevet skal det fremkomme klagefrist med dato og klokkeslett. Hvis klokkeslett ikke
settes vil klagefristen være til kl 24.00 den nevnte dato. Det skal også fremkomme hvor
klagen skal sendes. Oppgi mailadressen til ansvarlige for klagebehandling.

15.11. Krav om innsyn i tilbudene

Tilbyderne, både tapere og vinnere har krav på å få innsyn i alle tilbudene som er kommet inn
samt protokolL. For vinnere av konkurransen kan det være interessant å se hva de vant på.

Taperne vil i all hovedsak kontrollere om tildelingen er korrekt utfra konkurransegrunnlagets
krav og inngitte tilbud. Det som kan være unntatt offentlighet er prisen hvis tilbyderne har
inngitt kun en pris. Det vil si en pris uten detaljpriser. Hvis det er inngitt flere detaljpriser er
sannsynligvis ikke hovedsummen unndratt offentlighet. Hvis det ikke i
konkurransegrunnlaget er satt krav om at tilbyder skal levere tilbudet elektronisk og sladdet
for bedriftshemmeligheter kan det være hensiktsmessig og be tilbyderne gjøre det slik at
tilbudene kan sendes ut. Hvis tilbyderne er av den oppfatning av at det meste er
bedriftshemmeligheter kan oppdragsgiver på et selvstendig grunnlag foreta en vurdering av
hva som er bedriftshemmeligheter å sende det ut. Før oppdragsgiver gjør denne vurderingen
bør tilbyder gjøres oppmerksom på det slik at de får den siste mulighet til selv å vurdere hva
som er bedriftshemmeligheter.

Hvis tilbudene ikke kan sendes ut med en gang bør det vurderes om klagefristen skal utvides
slik at taperne får rikelig tid til å gjennomgå tilbudene.

15.12. Klage

En eventuell klage må være kommet inn innenfor fristen som er satt for klager i brevet til
vinner og tapere.

15.13. Klagebehandling

Alle klager skal behandles, og klager skal ha tilbakemelding på om klagen tas til følge eller
ikke. Hvis klagen ikke tas til følge kan eksempelvis følgende svar gis:
(( klagen er behandlet og klagen tas ikke til følge))
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Hvis klagen tas til følge, og ny tilbyder velges som vinner av konkurransen må det skrives ut
brev til alle som deltok i konkurransen med begruiielse for valget av ny leverandør, samtidig
som det settes ny klagefrist.

15.14. Kontraktsinngåelse

Ved kontraktsinngåelse er det viktig og benytte et avtaledokument. I dette skal det
fremkomme hva anskaffelse gjelder, hvilke dokumenter som er gjeldende, henvises til
forespørsel med vedlegg, til tilbud fra leverandør, kontrakter og avtaledokumentet.
Oppfølging av inngåtte avtaler - løpende evaluering

Alle avtaler som forplikter kommunen økonomisk, eller av andre årsaker må følges opp
jevnlig, skal registreres i programvare for avtaleoppfølging: House Of Control.

Kopi av inngåtte avtaler sendes kommunens innjøpsansvarlig, innfordringskonsulent eller
økonomisjef.

16. Verktøy for avtaleoppfølging

Alle avtaler som forplikter Fauske kommune økonomisk, eller av andre årsaker må følges
jevnlig opp, skal registreres i programvare for avtaleoppfølging: House of Control

Kopi av inngåtte avtaler sendes kommunens innjøpsansvarlig eller økonomisjef for
registrering.

22



anskaffelser under 100 000 kroner eks. mva.
IlIlProtokoll - Fauske kommune

Vedlegg 1- Protokoll for anskaffelser under 100.000 eks. mva.
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele
anskaffelsesprosessen. Følgende opplysninger bør minst være med:

1 Protokollførers navn

I Fauske kommune

2 Enhetens navn

3 Kort beskrivelse av hva som skal anskaffes

4 Anslått verdi på kontrakten2

5 Anskaffelsesloven § 5 krever at det skal være en reell konkurranse om anskaffelser til

det offentlige. Følgende tiltak er gjennomført for å sikre at dette kravet er ivaretatt:

Liste over leverandører som det er sendt henvendelse til:

6 Hvis det ikke skal gjennomføres konkurranse om kontrakten, angi en konket

begrunnelse
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7 Kort begrelse for valg av leverandør og kontraksyerdi

8 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning

for konkurransen

9 Dato og protokollførers signatu

Vedlegg: (forklaring3)..

4 Som vedlegg til protokollen bør det tas in alle dokuenter som er knytet til anskaffelsesprosessen og som
har betydning for denne. Dette vil styke kravet ti etterprøvbathet i lovens § 5 og vil også være en fordel for

oppdragsgiver dersom det blir tvil knytet til hva SOm har skjedd. I og med at det er oppdragsgiver som har
ansvaret for å oppfylle kravet om erterprøvbarhet, vil manglende dokumentasjon og utenighetom hva som har
skjedd kunne gå ut over oppdragsgiver.
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anskaffelser over 100 000 kroner eks. mva. IProtokoll - Fauske kommune

Vedlegg 2 - Protokoll for anskaffelser over 100.000 eks. mva.
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele
anskafelsesprosessen

1 Protokollførers navn

I Fauske kommune
2 Enhetens navnI I
3 Kort beskrivelse av hva som skal anskaffes/ navn på anskaffelsen

I

4 Anslått verdi på kontrakten 4

I

5 Liste over leverandører som har levert tilbud

6 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og begrunnelse for avvisning

7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor eventuelle leverandører som har skatte- og

avgifts-restanser fikk anledning til å delta i konkurransen

I

8 Hvis konkurransen velges avlyst, oppgi begrunnelse.

i

9 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning

for konkurransen

4 Kontraktens anslåtte verdi skal vurderes i begynnelsen av anskaffelsesprosessen, og oppgis eks. mva
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I

10 Kort begruelse for valg aV leverandør og kontraktsverdi

11 Dato og protokollførers signatu
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Áp'ìÌiîigsprotokoll - Fauske 'kommune
i.I..ill......i).i¡'J~!:.r_
~li:~~i,~~

Vedlegg 3 - Åpningsprotokoll
Til stede ved åpningen av tilbudene:

Det kom inn tibud fra følgende selskap:

2

3

4

5

6

Vi bekrefter herved at åpning av tilbudene er gjort i henhold til regelverket om offentlige
anskaffelser.

Sted/Dato:

Navn med blokkbokstaver

Signatur:
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Brev til ikke valgt tilbyder
Fauske kommune

Vedlegg 4 - Brev til ikke valgt tilbyder
Følgende kan brukes som eksempel på brev til taper:
Angående konkurranse:

Det vises til Deres tilbud.

Det meddeles herved at
kommune.

er tildelt oppdraget på kjøp av til Fauske

Pris
Basert på de pristilbud som er innkommet anser vi det som mest fordelaktig for
kommunen å velge tilbud:

Tildelingskriteriene pris xx % vant firma XX, differansen mellom tilbyderne var
anslagsvis ca xx%.

Firma xx innga en pris på kr. XX.xxxx og Firma YY innga en pris på kr. xxx.xxx.-.

Firma XX får xx poeng av oppnåelige xx poeng

Firma YY får xx poeng av oppnåelige xx poeng

Tildelingskriteriet Kvalitet/service/oppfølgning xx%

Begge tilbyderne hadde gode oppfølgingsrutiner men Firma XX hadde heldøgns
tilgjengelighet til kontaktpersonen 7 dager i uka. Firma YY hadde en åpningstid fra kl
08.00 - 16.00. Firma XX tilbyr 40 timer forbyggende arbeid som inngår i
forsikringspremien. Firma YY tilbyr også bistand til det forebyggende arbeide og sier at
det i hovedsak inngår i forsikringspremien.
Firma XX får 30 poeng av oppnåelige 30 poeng
Firma YY får 20 poeng av oppnåelige 30 poeng.

Tildelingskriteriet tileggstjenester 10%.

Begge tilbyderne hadde gode tilbud på tilleggstjenester og begge får 10 poeng av
oppnåelige 10 poen.

Det er sendt ut brev om tildelingen til de som ikke fikk tildelt oppdraget.

Det er satt en klagefrist til xx.xx.2012.

Dersom det ikke kommer inn noen klager eller eventuelle klager vurderes å ikke kunne
gis medhold, er det ønskelig å inngå kontrakt med Firma XX på kjøp av fForsikringer så
raskt det er mulig.Eventuelle spørsmåi kan rettes til undertegnede på e-post.

Med vennlig hilsen

. Navn

. E-postadresse
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Brev til vinner av konkurranse
FaUske kommune

Vedlegg 5 - Brev til vinner

Viser til deres tilbud i konkurranse - varsel om tildeling

Det meddeles herved at Firma XX er tildelt oppdraget på kjøp av xxxx til
Fauske Kommune.

Det er sendt ut brev om tildelingen til de som ikke fikk tildelt oppdraget.
Det er satt en klagefrist til xx.xx.xxxx kl 12:00
Dersom det ikke kommer inn noen klager eller eventuelle klager vurderes
å ikke kunne gis medhold, er det ønskelig å inngå kontrakt med Firma XX

på kjøp av xxxxx så raskt det er mulig.

Vi tar kontakt med dere når klagefristen er utløpt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på e-post.

Med vennlig hilsen

. Navn

. E-postadresse
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Vedlegg 6 Mal - Anskaffelsesmandat

r--iA

~
.' .,..\p~tg/sig!!!..::

Begrunn kjøpet Myndighetskrav

HMS

Lønnsomhet

Standard

Omdømme
ig~gjr~me~erl¡ý~,~lIngirr

Navn på personNavn på person som skal utføre utredningen

Utredning av innkjøp - forslag til anskaffelsesmandat
¡:§¡~ Gi en kort beskrivelse av behov

Avklares evt med innkjøpsansvarlig

Vurder om anskaffelsen bør gjøres på rammeavtale

Hvem kan bidra? Innhent opplysninger og erfaringer fra alle aktuelle_

Beskriv hvilke konsekvenser det vil kunne få hvis innkjøpet ikke
gjennomføres.
Gi en kort beskrivelse på alternative løsninger som skal utredes.

Beskriv nytte som forventes ved innkjøpet. Skal det utarbeides en
kost/nytte rapport i utredningsfasen?

Angi et tidlig overordnet estimat på totalkostnad for innkjøpet hvis det
gjennomføres. Samt omfang og varighet.

Kort beskrivelse av og dato for nårtid anskaffelsen må være mottatt,
samt beskriv viktige milepæler.

Beskriv hva utredningen f!skal innbefatte!

List opp kjente usikkerheter

'cc Budsjettvurdering

Vedlegg

Oppgi eventuelle vedlegg til anskaffelsesmandatet
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Beslutte om innkjøpet skal igansettes eller ikke lVedlegg 7 Mal- Innkjøpsbeslutning

..~J~.!x,ñ:rP:!1l~~¡1\f2Î!lagJ¡H!!;~~:~n'.qy;;t~I~~~~tg(~!\il!~l~~~1~

!:~I~mIeg!ge

Navn på person som skal utføre planlegging

. . "'ã"'Y¡ "'I'i êCíeríÂvCfêilñ,wsí(itÎ ..""",9",9 "._"""".","".',_""'""", 9 V.""''''-'.'''."'

Navn på person

Planlegger Godkjenner

Navn/dato Navn/dato
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Vedlegg 8 Mal - Kvalitetssikring l
Kvalitetssikring av mottatte tjenester eller varer

i:N,~¥,n'¡;p_a:~Xñ2li~tt~',:ij~n~~1~Ji\2g'c\l:are:r:);\; Utvetydig navn på innkjøpet

d~a~kt!!r1!;r~rJ~r!ierlL:fiJ,t:ayt~tê"'c': J a/N ei

Let;L~elßr~xenß~,~jj*eJ¡'2PRfY! Ja/Nei
"er:l~:¥lrmg§lt~\~'?'¡diîht~ãvlaI~"r'~i:;-:\;~:~i~t::,l~~;tj1:~:'~¡:!':!Ì;1~.; J a/N e i

nn1jkJIl ,;ijagH91l~1tJi:rrÂy~'l!jng!l!§!r'~~ll;~¡îfu~~J~twi~il~~'l~ii~~:;
Navn på person som utførte innkjøpet Navn

Erfaringslogg

~TH§!Re:ffm~¡n9~~¥ml!~er~ff~".
Beskriv erfaringer, både +/-

32



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I 

JouralpostID: 13/60

Arkiv sakID.: 12/2563

Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

II Sak nr.: 006/13 I KOMMUNESTYRE

I

I Saksbehandler: Even Ediassen

I Dato: 13.02.2013

INNBYGGERINITIATIV MOT STORSKOLE

Vedlegg: Inommet innbyggerinitiativ datert 07.12.12
Underskrifter - Utrkket vedlegg (Ligger i mappa)

Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt ca 2000 underskrifter mot storskole i Fauske kommune, og
kommunen skal behandle saken etter § 39a i Kommuneloven

Saksopplysninger:

í
Kommunelovens § 39a beskriver hvilke saker som kan fremmes som innbyggerinitiativ og
hvilke retningslinjer som gjelder for kommunestyrets behandling av initiativet. Formålet med en
slik initiativrett er å kune sette saker på dagsordenen i kommunestyret eller fylkestinget.

Kort oppsummert må følgende vilkår være tilstede for å ta opp saken;

1. Forslaget må omfatte oppgaver som kommunen rent fakisk er engasjert i,
2. Det inå ha minimum 300 underskrifter,
3. Det kan ikke i same valgperiode fremmes forslag ((dersom dette har same innold

som en sak som er behandlet av kommunestyret el fylkestinget i løpet av valgperiodem),
§ 39a pkt 3b.

Formelle krav til selve forslaget;
1. Kravet må dokumenteres i form av underskrifter. Underskriften må være gitt aven som

er bosatt i kommunen.
2. Det må kunne kreves at initiativtakere oppgir talspersoner for forslaget.
3. Kommunestyret må behandle saken innenfor en frist av 6 måneder

- --- - - - ----- ---- --------- --- - - - -- - --

Kommunens saksbehandling;
1. Administrativt;

a. Rådmannen skal ta stiling til hvorvidt et forslag oppfyller lovens vilkår for
behandling

b. Rådmannen er ansvarlig for at saken gies en forsvarlig utredning på lik linje med
øvge saker til kommunestyret



¡------------

2. Politisk;

a. Saken skal behandles av kommunestyet
b. Dersom forslaget oppfyller lovens vilkår for behandling skal kommunestyret ((Ía

stillng til forslaget))

i. A ta stiling til forslaget innebærer iht kommentarene i loven; ((å sette
saken på dagsorden og bestemme seg hvordan man skal forholde seg til
forslageÍ))

c. Kommunestyret behandler saken som følger;
i. Det er intet krav om et realitetsvedtak

11. Det er ikke tvunget til å treffe vedtak i samsvar med forslaget, eller å
avvise det helt

111. Kommunestyret står fritt til å avvise et innbyggerinitiativ uten å måtte
begrue det

iv. Det må åpnes for en realitetsdebatt før votering, slik at velgerne ser
hvordan de folkevalgte forholder seg til saken. Det understrekes at
realitetsdebatten skal knytes til selve saken som sådan. Kommunestyret
trenger derfor ikke å debattere spørsmålet om skolestruur ettersom det
allerede er behandlet i kommunestyrets møte i juni 2012.

d. Kommunestyet kan;

i. Avvise forslaget (med eller uten begrunnelse)

ii. Bestemme at saken/forslaget skal utredes videre (av rådmanen)
iii. Oversende saken til anet organ i kommunen
iv. Fatte vedtak iht forslag

Saksbetiandlers vurdering:

Rådmanen er av den oppfatning at innbyggerinitiativet oppfyller de krav som settes til et slikt
forslag iht Kommunelovens § 39a, og anbefaler at saken behandles direkte aV kommunestyret i
første møte i 2013.

Dog vil rådmanen peke på noen formaliteter i saken;

1. pkt 3b i §39 omtaler innbyggerinitiativ som fremmer saker med same innold som har
vært behandlet tidligere ì valgperioden. Som kjent har kommunestyret ijuni2012
behandlet spørsmålet om Fauske kommunes fremtidige skolestrutur.
Innbyggerìnitiativet retter seg direkte mot spørsmålet om antall skoler i sentru. Således
er det mulig å si at spørsmålet om skolestrktur, allerede er behardlet av kommunestyret
og saken derfor kan avvises. Rådmannen har imidlertid kommet til å anbefale at saken
allkevel behandles

2. Det er normalt vanig praksìs at det i saken oppgis talspersoner for innbyggerinitiativet,
ettersom loven setter som vilkår at de skal underrettes om kommunestyrets vedtak. Det er
ikke et krav om at samtlige som har underskrevet skal underrettes om kommunestyrets

- - ---behandling-,inen-kun-talsper-søner-.Rådmanen-fø1'tsetter-at-d~søm-øveI'€-verte-listene
kan anføres somtalspersoner for initiativet

3. Det vedlegges i innbyggerinìtiativet et forslag til vedtak om klassetrinn i de tre skolene
Hauan, Finneid og Erikstad samt hvordan Vestmyra bør håndteres. Det vites ikke om det
konkete forslaget var en del av de underskriftslistene som lå ute i kommunen til
signering. Således kan det stiles spørsmål med hvorvidt de som har underskrevet listene
er innorstått med, og støtter det konkete forslaget som fremkommer i vedlagte
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oversendingsskriv. Rådmanen er av den oppfatning aven slik formalitet ikke er
avgjørende for behandling av saken.

4. Når det gj elder underskrifter er det innlevert totalt 1747. 131 av disse oppgir ikke å være
bosatt i Fauske kommune. I tilegg kommer ett par signaturer som ikke kan
godkjennes/identifiseres tydelig. Kravet til minimum 300 underskrifter er dermed
oppfylt.

5. Når det gjelder rådmannens ansvar for å sørge for en forsvarlig utredning av saken er det
tatt utgangspunt i hvordan ett innbyggerinitiativ skal håndteres etter Kommunelovens §
39a i denne saksfremstiling.

6. Når det gjelder spørsmålet hvordan skolestruturen i Fauske kommune skal være i
fremtiden er det fattet vedtak om dette i kommunestyret i juni 2012. Rådmanen ser
derfor ingen gru til å foreta en utredning knytet til det direkte forslaget som følger
innbyggerinitiativet. Dersom kommunestyret skulle ønske en nærmere utgreiing må
saken sendes tilbake til rådmanen for en utredning av forslaget.

Saken fremmes uten forslag til innstiling.

Even Ediassen
Rådman

----------
c



Innbyggerinitiativ
Med bakgrunn i over 2000 underskrifter MOT storskole i Fauske kominune,JilateLvioss..å._
fremme et innbyggerinitiativ. ~ Fauske kommune

~JC saksbe~
11/
112-7 \ '2.

Forslag til vedtak:

Klassering1-4 skole i Hauan
1-7 skole på Fineid
1-7 skole på Erikstad

J. ID S.ID
\2, loqdq P-d5b'~

Vestmyra skole utvides med 4-6 klasserom, avhengig av behov. Resterende bygnngsmasse
renoveres i henhold til dagens krav. Uteområdet ved Vestmyra skole utbedres for å
tilfredsstile 1-4 elevenes behov for aktiv lek i henhold til folkehelseperspektivet i Fauske
Kommune.

Begrunnelse for innbyggerinitiativet:

. Innbyggerinitiativet tar hensyn til tidlig imisats i skolen, samt forholdet til barnas

oppvekstvilår, heiunder også elevenes behov for uteaktiviteter.

. Forslaget har også en betydelig besparelse i forhold til kommunestyrevedtak 124/12.

. Forslaget tar også hensyn til anbefaling fra Stortinget og Regjeringen om maksimal
skolestørrelse på 450 elever.

. Det forutsettes at trafikksikerhetstiltakene blir ivaretatt og utbedret for samtlige

skoler.

"

Fauske 07.12.12
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SULITJELMA SKOLE - FRAMDRIFT

Vedlegg: Ingen

Sammendra.g:

Prosjekt Ny skole i Sulitjelma er igangsatt i hht godkjent romprogram/andre forutsetninger.
Prosjektet har en godkjent kostnadsrame på ca 77,7 mil kr. Dette innbefatter følgende
hovedmomenter:

Ny trafikkløsning mm
Utendørsanegg
Nyt bygg

Ombygging/rehabiltering
Riving
Totale kostnader

6051 000

1299000
37860000
24621000
7897000

77728000

I disse summene er det innarbeidet normale reserveanslag.

Som rådmannen tidligere har infOlIert kommunestyret om har gruarbeidene i form av
nødvendig vegomlegging, samt opprydding/klargjøring av VA-anlegg blitt vesentlig mere
kostnadskrevende enn forutsatt. Alle reservepostene i kostnadsoverslaget er benytet for å dekke
opp merkostnadene og prosjektkostnadene viser en overskridelse med i underkant av 2 mil
dersom det ikke iverksettes tiltak.

I tilegg er det fra skolen framsatt ønsker mht inventar/utstyr som langt overskrider
budsjettamen.

Lokalitetene for eksisterende barnehage i Sulitjelma er ikke tilfredstilende og.dt erJ_

økonomiplanen avsatt planleggingsmidler til nye lokaliteter.

I budsjettkommentarene for 2012/økonomiplan for 2013-2015 har rådmanen varslet at det
kunne bli nødvendig å vudere mulighetene for å inkorporere lokaler til barehagen innenfor
igangsatt skoleprosjekt. Det ble varslet en avventing av beslutningen om bygging av nye lokaler



for barehagen til det forelå en bedre oversikt over det samlede arealbehovet for skolen og
barehagen.

Bakgruen for å se på muligheten for å innlemme barehagen i Sulitjelma, i den nye skolen
som er under oppføring, er knytet til følgende:

· Elevtallet i skolen vil i nær fremtid være betydelig lavere enn det skolen er
dimensjonert for. Den nye skolen er dimensjonert for et elevtall på 80 elever.
Prognosene for 2014 og framover viser et elevtall på mellom 40 og 50

· Barnehagens drifts lokaler er svært dårlige sett i relasjon både til standard og formål for
driften.

· Den totale økonomien i kommunen er krevende

· En gjennomgang av ressursbruk i et mer langsiktig driftsbilde.

Det er gjort et foreløpig kostnadsoverslag på merkostnader av innlemmelse av barehagen i nyt
skolebygg Estimert prisoverslag ligger på i overkant av 3 milioner for å endre prosjektet under
bygging. Usikre faktorer er blant anet økte utgifter til entreprenør, konsekvensene en ny
forvaltningsmessig behandling vil medføre og kostnader knytet til innedning.

For å få et nøyakig bilde på det eventuelt nye kostnadsbildet som oppstår, må ny prosjektering
gjennomføres.

Et anet alternativ til å implementere barnehagen i allerede igangsatt byggeprosess vil være å
avvente ombygging av deler av skolen etter at byggeprosessen av skolen er fullført. Estimerte
ombyggingskostnader vil kune bli mellom 8000 og 15000 kr pr m2. Kostnadene vil avhenge av
hvor store ombygginger som da iverksettes, men rådmanen antar at kostnadene vil bli høyere
enn om arbeidene gjennomføres nå.

Velges et nybyggalternativ for barehagen vil kostnadene ligge rudt 30.000 pr m2.

Det er allerede gjort endringer i forutsetningene for oppførelse av skolebygget slik at det ved
gjenstøping av gruflaten vil ligge rørsystemer klar for en eventuell innlemmelse av
barehagen på et senere tidspunt.

Rådmanen finner med bakgrunn i det foranstående og da særlig utsiktene til at den økonomiske
rammen for prosjektet ikke vil holde, grulag for å vudere endringer i forhold til hvordan
prosjekt skole i Sulitjelma skal realiseres.

Rådmanen vil derfor ut fra en totalvudering anbefale følgende

INNSTILLING:

i-----------l.-By:ggìngen-a:v-ny:by:gget-gjennomføres-i-hht-forutsetnìngene.- ---~------ -

! 2. Barehagen flytes inn i skolen.
3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres
innenfor ramen av prosjektet.

DRIF-003/13 VEDTAK- 23.01.2013



JørD SteDe (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
1. Saken utsettes til neste møte i driftsutvalg.

2. Det forutsettes at lov om grunnskolen (opplæringslova) følges når det gjelder hvem
som skal uttale seg i en slik sak. Det vises her til § 11-1. Samarbeidsutval, § 11-1 a.
Skolemiljøutval, § 11-2. Elevråd. Videre vises det til lov om barehager, § 4. Foreldreråd
og samarbeidsutvalg. Det forutsettes videre at arbeidstakerorganisasjoner uttaler seg,
samt at nærmiljøutvalget i Sulitjelma får uttale seg.

3. Når saken fremmes på nyt, så skal det konket vises hvordan man både innvendig og
utvendig har tenkt gjennomført rådmanens planer om samlokalisering av skole og
barehage.

4. Intil noe annet er politisk vedtatt, så fortsetter utbygging av Sulitjelma skole i tråd
med kommunestyrets vedtak i sak 075/12.

FL's utsettelsesforslag ble forkastet med 6 mot 2 stemmer.

Anne Grethe Lund (AP) foreslo nytt pkt. 2 og 4:
2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens
lokaliteter.
4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013.

Innstillngen pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstilingen pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene.
2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens
lokaler.
3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres
innenfor ramen av prosjektet.
4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013.

FOR-005/13 VEDTAK- 04.02.2013

1------.--- __._.Driftsut:valgetsjnnstilling_ble_enstemmig.Yedtatt.___ .---

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Byggingen av nybygget gjennomføres i hht forutsetningene.
2. Det stares en prosess mot en mulig framtidig innpassing av barehagen i skolens
lokaler.
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3. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere hvordan prosjektet kan fullføres
innenfor ramen av prosjektet.
4. Kommunestyret forutsetter endelig politisk behandling innen utgangen av juni 2013.

Even Ediassen
Rådman
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OPPRETTELSE AV LEGEHJEMMEL I KOMBINASJON MED
KOMMUNEOVERLEGESTILLING

Vedlegg: Notat ang. rekrttering av kommuneoverlege

SamIßendrag:

Bakgrunn for saken:

Stillngen SOm kommuneoverlege i Fauske er hjemlet med 50 % st. Stilingen innebærer ansvar
som medisinskfaglig rådgiver, smittevern og miljørettet helsevern. Stilingen har ikke vært fast
besatt siden 2008. Stillngen har vært utlyst 4 ganger i løpet av perioden. Det har ikke vært mulig
å rekrttere ny kommuneoverlege. For å ivareta forpliktelsen i forhold til å inneha en
kommuneoverlege, har overlegefusjonen i perioder vært fordelt mellom 2 ~ 3 leger.
Det haster dermed med utlysning for å få på plass tilsetting i stilingen som kommuneoverlege.
Det siste året har kommuneoverlegefusjonen vært fordelt mellom Helga Rørvik og Terje
Blekastad. Rørvik har hånd om det som vedrører smittevern, mens Blekastad har hatt hånd om
det øvige. Dr. Blekastad har sagt opp sin del av stilingen med virkning fra 01.11.2012. Det
innebærer at Fauske kommune i dag ikke har kommuneoverlege.

I september 2012 ble det utarbeidet et notat om hvilke tiltak som kunne være aktuelt for å
rekrttere kommuneoverlege. Notatet (se vedlegg)

1. Kommuneoverlege i kombinasjon med 50 % stiling som fastlege
2. Seksjonerte oppgaver fordelt på mange fastleger

3. Kommuneoverlege kombinert med offentlige legeoppgaver knytet til akuttlasser (pre -
obs) og legevakt

.----DeLmåcopprettesn¥-stilingshjemmeLsom-fastlege-for-åkune-gå.inn-på.dette.altematï.vet.- --._-

Notatet er utarbeidet av Helga Rørvik, Terje Blekastad og Siv Johansen. De konkuderer med at
tiltak 1 er det mest aktuelle alternativet for å rekrttere ny kommuneoverlege.

Saksopplysninger:
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Oppretting av 50 % stilingshjemmel som fastlege som kan utlyses i kombinasjon med 50 %
stiling som kommuneoverlege har vært behandlet både i Allmennlegeutvalget og i
Samarbeidsutvalget for leger. Begge utvalg tilrår å opprette en ny hjemmel slik at stilingen kan
lyses ut som 100 % stiling.

Fauske kommune har i dag 9 fast1egehjemler. På Helfos sider framommer det at det nesten ikke
er ledig kapasitet hos kommunens fast1eger. Dette medfører at pasientene i realiteten ikke har
reell mulighet til å velge fastlege.

I ((Forskrift om fastlegeordning i kommunene)) fra 2012 er bL.a. kravene til fast1egens allmenne
tilgjengelighet innskjerpet. Dette har medført at flere av legene har bedt om å få redusert
listelengdene sine for å kune imøtekomme kravene.

Samandlingsreformen medfører også at behovet for fast1ege er økende bL.a. med tane på at
pasienter tidligere skrives ut fra sykehus, og får i perioder et større behov for å konsultere sin
fastlege.

Med bakgrunn i dette, er det behov for å øke antallet fastlegehjemler.

Det er ikke budsjettert for ny fastlegehjemmel, men regnskapstall viser at legenes inntjening i
fonn av egenandeler og refusjoner er store. I tilegg er sentrale føringer så sterke pâ at det er
behov for flere fast1eger, at kommunene får et engangsbeløp på kr. 300 000 pr ny legehjemmel

INNSTILLING:

1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmeL.

2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av
refusjoner og egenandeler.

3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemmeL.

4. Stilingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stiling i kombinasjon med 50 %
stiling som fast1ege.

DRIF-004/13 VEDTAK- 23.01.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMNSKAPET:
1. Det opprettes 50 % fast1egehjemmel.

2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av
refusjoner og egenandeler.

3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fast1egehjemmel.
4. Stilingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stiling i kombinasjon med 50 %

. ----- ---stiUing-som-fastlege;--~ .-----------

FOR-006/13 VEDTAK- 04.02.2013

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.
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INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Det opprettes 50 % fast1egehjemme1.

2. Kostnader til ny hjemmel dekkes ved at det blir økt inntjening i form av
refusjoner og egenandeler.

3. Det søkes tilskudd fra helsedirektoratet for å opprette ny fastlegehjemme1.
4. Stilingen lyses ut som kommuneoverlege 50 % stiling i kombinasjon med 50 %

stiling som fast1ege.

Even Ediassen
rådman

1---
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Internt notat utarbeidet av:

Terje Blekastad

Helga Rørvik

Siv Johansen

Rekruttering

av

kommuneoverlege

.i

Fauske kommune

September 2012



Viser til vedlagte notat fra møte 13.06.2012. Same personer har nå møtes for å vudere
alternative løsninger for å få rekrttert ny kommuneoverlege.

Bakgrunn:
Det har ikke vært noen fast ansatt i stilingen siden Terje Blekastad sluttet høsten 2008. Helga
Rørvik har periodevis vært vikar, likeså har Maja Eilertsen vært det. Ingen av disse er aktuelle
til stilingen. I løpet av perioden 2008 - 2011 var stilingen utlyst som 50 %
kommuneoverlege 2 ganger, uten en eneste søker.

Høsten 2011 ble stilingen vedtatt omgjort fra 50 % til 100 %. Øknng fra 50 - 100 % var da
tenkt å tas fra prosentstilinger som fast1eger med driftsavtale har som tilsynslege ved
institusjon. Stilingen har vært lyst ut 2 ganger, begge ganger har det vært 1 akuell søker.

Første gang, takket søker nei til tilbudet, andre gang ble tilbudet ikke gitt til søker. Det ble da
bestemt av intervju~gruppa at en skulle se på en mer hensiktsmessig måte å rekrttere på, slik
en det ble mer attraktivt å søke. Begge utlysningene resulterte i et lønnstilbud på kr. 750.00 i
årslønn.

Dagens situasjon:
Siden nov. 2011 har Terje Blekastad hatt en oppdrags-avtale. Stilingsstørrelse er 1 dag pr.
uke + faktisk medgått tid til aktuelle oppgaver'; Smittevern har i denne perioden vært tilagt
Helga Rørvik som en del av offentlige legetjenester. Ordningen har økonomisk sett vært svært
gunstig for Fauske kommune. Terje Blekastad har signalisert at han vuderer ikke å videreføre
avtalen etter oktober 2012. Det haster derfor å finne fram til akuell løsning for rekrttering i

stilingen.

Stilingen er vedtatt organisatorisk i Rådmanens stab. Lønsmidler ble flytet ut av enhet
helse sitt budsjett fra 2012. I praksis har samarbeidet med kommuneoverlege fortsatt fugert
som en del av enhet helse med kontorfasilteter, oppgavefordeling og informasjonsflyt. Det
bør tas stiling til hvordan en framtidig kommuneoverlege skal fugere i Rådmanens stab.

Aktuelle løsninger:
På møtet den 13. 06. ble aktuelle løsninger presentert, men ikke konsekvens-utredet. Disse er:

a. Kommuneoverlege (heretter KOL) og ny fast1egehjemme1. Også diskutert plassering,
Valnesfjord eller Fauske legesenter. Begge alternativer er mulige, og har ulike fordeler
og ulemper

b. Samarbeide Helse og Miljøtilsyn Salten - ikke akell løsning i nærmeste framtid
c. KOL og tilsynslege - har vært ut1yst to ganger
d. Kombinasjon KOL og ledig stiling som folkehelserådgiver
e. Interkommunalt samarbeid - her synes Saltdal å være mest akuell
f. Seksjonerte oppgaver på eksisterende fast1eger; smittevern, miljørettet helsevern,

rådgivende lege mm. Bodø kommune har en slik fordeling

.---På-møtet-4-;09:2Ð12-har~vi-sett-nærmerepå-disse-løsninger-og-vudert-fordeler;~ulemperog
andre konsekvenser.

Vi vurderer disse punkt til å være uaktueUe/lte hensiktsmessige:

b. Samarbeid Helse- og Miljøtilsyn Salten, her har det vært snak om en 50 % st. på HMS og
en 50 % i Fauske kommune. Denne løsning er ikke aktuell for HMS lengre.
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c. Kommuneoverlege 50 % og tilsynslege 50 %. Dette er ordningen som en tidligere har
prøvd å rekrttere tiL. Verken samfusmedisin eller sykehjemsmedisin er de mest attaktive
fagområder å rekrttere tiL. Erfaringen som Fauske kommune har med 2 utlysninger uten å
komme i mål, viser at det ikke kan anbefales en 3. utlysning.

d. Kombinasjon kommuneoverlege og folkehelserådgiver er heller ikke aktuell, da stilingen
som folkehelserådgiver ikke lengre er ledig.

e. Interkommunalt samarbeid vurderes som en løsning som på sikt kan være aktuell, men det
er ingen signaler fra våre nabokommuner i forhold til et slikt samarbeid.

Mulige løsninger:

a. Kommuneoverlege og opprettelse av ny 50 0,1 st. som fastlege

Vurderes som å være den beste løsningen. Arbeidsgruppa greier ikke å se noen store ulemper
knyttet til en slik løsning. Begruelse for at dette vuderes til å være den beste løsningen:

1. KQmmuiiens list~kapasitet:
Fastlegelistene krper stadig nedover, dette har samenheng med det økte arbeidet
sont fastlegene har fått i f.eks. oppfølging av sykemeldte, samhandlingsreform mm. I
dag ser en sjelden utlyste hjemler med mer enn 1000 pasienter på listen, anet enn i
byer med ung befolkning. Listelengden har derfor krøpet nedover, samtidig som det er
rapportert at fastlegenes arbeidstid stadig øker.

Fauske har totalt listelengder på ca. 9200, dvs. 4-500 mindre enn innbyggertallet. Pr.
dd.er det totalt sett ledig 142 plasser på fast1egelistene blant de 9 hjemlene som
Fauske har. At såpass mange innbyggere har fast1ege i anen kommune har nok
samenheng med at noen av de som var leger i Fauske tidligere har ((dratt med seg))
sine pasienter til der de praktiserer i dag. Dette gjelder særlig Bodø. Fauske kommune
faktureres i dag med ca. 170.000 årlig til Helfo for dekning av dette. På sikt må en
derfor kanskje ta høyde for at disse pasientene etter hvert vil ønske ha sin fastlege i
bostedskommunen. Ved planlegging av totallistelengde bør dette tas høyde for.
Konklusjonen på dette punet er at det kan forventes at Fauske kommune ganske
snar vil få for lite plasser på fast1egenes pasientlster.

2. Lønns- og faglige saniarbeidsforhold
Det er ikke tilstrekkelig kompetanse verken innen samfusmedisin eller geriatri i
Norge. Det er derfor ekstra vanskelig å rekrttere til kombinasjonsstilinger hvor det

er ((dobbel mangeb å hente kompetansen fra. Allmenn-medisin, derimot er det i langt
større grad mulig å rekrttere fra. I en liten kommune som Fauske blir både
samfusmedisin og geriatri ((litt ensomme spesialiteten) Fagmiljøet for denne
kombinasjonen er derfor ikke det beste. Da er kombinasjon allmennege

---!kel1uneeverlege-mye-bedrth-------------------------------------- --- -

Når det gjelder lønnsforhold, har tilbudet som har vært gitt ligget på kr.750.000 og
dette er et svært lavt lønnsnivå i forhold til det leger i andre stillnger kan tjene.
Lønnsnivå bør derfor vurderes på nyt. Stilingen som kommuneoverlege innebærer bL.
a. en viss beredskap. Som fast1ege i Fauske kommune har en bedre mulighet til å
tjene yterligere i forhold til den produksjon som en gjør i klinisk behandling med
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incentivlønn på prosenter av inntjening på egenandeler og refusjoner. Fast1egene i
Fauske har en betydelig tileggsinntekt av dette.
Konklusjon på dette punet er at det er mulighet for både gode faglig og
lønnsforhold med en slik kombinasjon.

3. Løsninger i andre kommuner:
Det registreres at andre kommuner i Nordland har utlyst same kombinasjon i
stilinger.

g. Seksjonerte oppgaver fordelt på mange fastleger.
Dette vil innebære at smittevern, miljørettet helsevern, medisinskfaglig rådgiver mm
er fordelt mellom flere fast1eger.

Dette er en fullt mulig løsning, men har sine ulemperlhndringer:
1. Et av hindrene er at Fauske kommune har for få timer til de offent1ige tjenestene i

utgangspunet, spesielt knytet opp mottilsyn institusjon. Behovet for økning
forsterkes av samandlingsreformen bL.a. med pre-obs. plasser. En slik løsning vil
derfor kreve mer ressurser til off. legetjenester enn det som fastlegeforskrften gir
kommunen anedning til å kreve av sine fast1eger.

2. U sikkerhet om kommunen kan pålegge fast1egene oppgaver innen
samfusmedisin. Den nye fastlegeforskriften er ikke formelt vedtatt enda, og det
hersker fortsatt usikkerhet om kommunen har anedning til å kreve at fastleger skal
ta på seg oppgaver innen samfusmedisin.

3. A spre det samfusmedisinske ansvar på mange leger, vil ikke styrke
spesialiteten samfunnsmedisin totalt sett. Det vil også innebære en oppsplitting av
oppgaver som det kanskje kan viere nytig å se i en større samenheng.

4. Kan være vanskelig å få god fleksibiltet for deltakelse i kommunens øvrige
administrative oppgaver. Fast1egene er bundet opp med klinisk arbeid flere uker i
forkant.

Det finnes også et annet alternativ som kan være mulig:

h. Kommuneoverlegestilling kombin.ert med off.legeoppgaver knyttet til
preobs.-plass og legevakt.

Dette kan faglig sett være en noe mer attraktiv kombinasjon med akuttmedisin og
kommuneoverlegestiling. Arbeidsgruppa vuderer at legeressurser knytet il
preobs.plass vil variere fra 8~ iOt/uka, noe avhengig av antall plasser. Dersom man i
tilegg kombinerer dette rned fagansvar legevakt, kommer en kanskje opp i 10- 12 t.
Når arbeidsgruppa ikke lander på dette sorn best alternativ, er det fordi arbeidet knytet
ti planlegging av preobs.plass ikke har vært på dagsorden det siste året. Legetjenesten
har ikke vært involvert i noen del av planarbeidet siden høsten 2011. For

... ar15eiâsgrppa ser aetâerfor ut som om legetjenestedrn.ytenìi-preoDs. plasser ligger..
noe fram i tid. Dette blir derfor vudert som en aktuell løsning på noe lengre sikt.
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Konsekvenser knyttet til valg av løsning a.: fastlege /kommuneoverlege

De fleste av skisserte løsninger vil medføre økte utgifter; enten i form av tilrettelegging av
lokaler, inventar/utstyr, økt behov for hjelpepersonell, lønn lege mm.

I forhold til økning av fastlege, har HOD nå informert om mulighet for å søke om
fastlegetilskudd. Beløpet det kan søkes om er kr. 300.000 pr. hjemmeL.

Dersom Fauske kommune velger å gå for løsning a er det likevel flere muligheter som må
vurderes:

1. Plassering av fastlegehjemmel

Alt. 1: kommunal fastlegekontor
Alt. 2: privat fastlegekontor

Med bakgr i erfaring av at blanding med kommunale og private avtalehjemler på
same kontor, vil arbeidsgruppen anbefale Alt. 1.

Under alt. 1 finnes det også flere løsninger:

2. Lokalisering av fastlegehjemmel

1. Fauske legesenter

2. Valnesfjord legekontor

3. Opprettelse av egen hjemmel i Sulitjelma

Fordeler og ulemper knyttet til 1.: Fauske Legesenter

Fysiske lokaler: Det finnes et ledig kontor som har vært bruk til 5. års medisinstudenter, ikke
brut ti dette siste par år. Kontoret brukes i dag til noe møtevirksomhet, men er.mye ledig.
Fauske legesenter er samlokalisert med Fauske/Sørfold legevakt, en ikke spesielt heldig
kombinasjon som medfører allerede noe trangboddhet.
Ansatte: Det hersker noe usikkerhet om holdning blant personell i forhold ti å få en 4.
fastlegehjemmel knytet til senteret. Dette bør evt. sjekkes ut
Fleksibiltet i kombinasjon av oppgavene i stilingen: Vurderes til å være den beste
løsningen for å kombinere oppgavene i stilingen fleksibelt med korte avstander til sentrum og
øvrig kommunal administrasjon.
Mulighet for å få tilstrekkelig pasientgrunnlag på fastlegelista: Vurderes til å være bedre
enn løsning i Valnesfjord og betydelig bedre enn iSulis.
Mulighet for faglig milø: Flere leger samlet, gir mulighet for bedre fagmiljø

Fordeler og ulemper knyttet 2: Valnesfjord legekontor

. . -Fysiske-lokaler;-Noe-usikkerhet-knytet-til-om-det-er-tilstrekkelig-plass:Dette-må-utredes-
nærmere. Fast1ege knytet til kontoret i dag har reduksjon av stiling, som gjør at
tilstedeværelse av 2 leger kanskje bare i første omgang blir 1 dag/uke. Dette vil på sikt kune
bli 2 dager/uka.
Ansatte: Klare signaler på at en lege til er hilst velkommen
Fleksibiltet i kombinasjon av oppgavene i stilingen: Noe avstand til sentrum, ikke like lett
å kune utføre kommunelegeoppgaver på kort varsel



Pasientgrunnlag fastlegeliste: Se under Fauske legesenter
Andre fordeler:
1. Redusere sårbarhet med å være en-legekontor, bedre forhold knytet til vikar ved kurs og
lign.
2. Styrker fagmiljøet på kontoret

Fordeler og ulemper knyttet til 3: Opprettelse av ny hjemmel i Sulis

Fysiske lokaler: Må finne nye, egnede lokaler, usikkert for hvor lenge
Ansatte: Ingen holdbare synspunter her
Fleksibiltet i kombinasjon av oppgavene i stilingen: Lang kjørevei, mer ustabile vær og
kjøreforhold.
Pasientgrunnlag fastlegeliste: Stor usikkerhet knyttet til hvor mye en slik liste vil rekrttere
av nye pasienter. Potensiale i forhold til rekrttering til liste vil sansynligvis ligge hos
fastboende. En ser ikke for seg at det ligger et stort potensiale blant de som bo mer sentralt i
Fauske kommune
Største fordel: Godt tilbud til befolkningen iSulis
Største ulempe: Ensom stiling uten fagmiljø, kombinert med en kommuneoverlegestillng
som også i utgangspunet også er faglig ensom.

Konklusjon lokalisering:
Arbeidsgruppa vurderer at løsninger knytet til både Fauske legesenter og Valnesfjord
legekontor som mulige og hensiktsinessige. Løsninger knytet til opprettelse av hjemmel i
Sulis vurderes å være vanskelig å rekrttere til og å gjennomføre. Det anbefales at en lyser ut
stillngen som fastlegelkommuneoverlege uten å ha plassert hvor kontoret skal være i
utlysningsteksten. Men at en bruer tida framover til å utrede de forhold som det er behov
for, bL.a fysiske lokaler i Valnesfjord. I forbindelse med ansettelse kan ogsâ aktuelle søkere
bidra med hvilke løsninger som de evt. kue tenke seg. Dette i seg selv kan gi et bedre
rekrtteringspotensiale.

Oppsummering og konklusjoner:

1. Arbeidsgruppa, bestående av Terje Blekastad ( kst. Kommuneoverlege ), Helga Rørvik

(repr. for fastlegene ) og Siv Johansen (enhetsleder helse )anbefaler overfor
Rådmanen at stillngen som kommuneoverlege utlyses i kombinasjon av opprettelse
aven halv fastlegehjemmeL. Plassering av denne hjemmel anbefales lagt til enten
Fauske Legesenter eller Valnesfjord Legekontor. Videre utredning av dette må gjøres
og den endelige beslutning ti plassering knytes opp mot ansettelsesprosess.

2. Det anbefales også at lønnstilbudet knytet til tidligere ansettelsesprosesser revuderes
dvs. økes.

3. De økonomiske konsekvenser er ikke utredet og lagt inn i budsjett for 2013.
4. Det haster med å få på plass løsning knytet til stillngen som kommuneoverlege. Det

kan være nødvendig å finne alternativeJøsninger til dagens ordning allerede før 1.

november.
5. Det må tas stiling til hvordan kommuneoverlegen skal fugere som en del av

Rådmannens stab

Fauske 24.09.2012/SJO
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23.10.2012. Planbeskrivelse. ROS-analyse

Sammendrag:

1. gangs behandling.

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Eiaveien. Utarbeidelse av
planforslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKD) i samråd med kommunen.

PIanområdet er på ca. 64,7 daa og avgrenses av jernbanen i nord, E6 mot vest og Eiaveien
mot øst. Området ligger ca. 600-700 m nord for Fauske sentrum.~ .
Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og
parkering. Planen viserogsåeksisterende boliger, lek, forretning/ontor,
forretning/ontorlbolig, friområder samt vegsystem.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Offentlig tjenesteyting, Forsamlingslokale,

Lekeplass, Sti, Forretning/Kontor/Bolig, Forretning/Kontor.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Fortau, Annen

veg grunn-tekniske anlegg, Parkeringsplasser.
3. Grøntstruktur: Friområde.

Kommunedelplan for Fauske sentru, dell'(vedtatt 3.2.2011), er gjeldende for pianområdet.
Foreliggende planforslag medfører endring av område avsatt til forretning/ontor/industri ti
offentlig tjenesteyting.
-OmråâëtVUlôeressom- egnenn nyfförmål og-Ôëfët-foreløJjtg leôîgnætÌllgsateal.på-föf
eksempel Krokdalsmyra. Endring av formål anses å være positivt for eksisterende
boligområde med tane på for eksempel støy. Tiltaket vuderes å gi ubetydelige/ingen
negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.

Innenfor pianområdet ligger også deler av følgende gjeldende reguleringsplaner:
. Reguleringsplan for Krss Kirkeveien/E6 (vedtatt 5.4.2001).



. Reguleringsplan for Fauske N-Løgavlveien (G/S-veg) (vedtatt 10.12.1992).

. Reguleringsplan for Follaveien (E6) (vedtatt 8.10.1981).

Foreslått endring av disse fremkommer i foreliggende planforslag med Planbeskrive1se.

Vedlagt er skjema for vudering av risiko- og sårbarhet for området.
Rådmanen tar vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente
forholdIhendeiser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i
pianområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrve1se.
Med bakgrunn i oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmannen tar kommentarer/vuderinger fra SKD til etterretning og har ikke yterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VV A.

Kommentar.fra folkehelserådgiver er som følger: "Mine innspil er først ogfremst knyttet til
Planbestemmelser til områdereguleringfor Eiaveien, § 5 Diverse bestemmelser, kap. 5.1
Utbygging - rekkefølgebestemmelser pkt. d) ~ Vedlagt byggesøknad skal det følge en
situasjonsplan som viser bygets/byggenes plassering. parkering, snuhammer, sansehager,
gangvegsystem m.m.

1. Omsorgsboliger spesielt med tanke på personer med demens
L Norge lider rundt 70.000 personer i dag av demens. Innen 2040 vil tallet på demente
i Norge bli doblet. Ilitteraturen kommer det frem at kommuner er generelt dårlig
forberedt på de sosiale og økonomiske utfordringene disse sykdommene bringer.

Undersøkelser viser at aktivitet er svært Viktig med tanke på mental helse både som
forebygging og behandling. Nyere studier tyder på at personer som er fYsisk aktive
har mindre risiko for å utvikle demens og et viktig behandlingstilbudfor de som har

fått diagnosen (Moser & Martinsen 2008).

Fysisk aktivitet er en av de mest effektive tverrfaglige behandlingsmetoder for å
redusere APSD-symptonier (atferdsmessige og psykiatriske symptomer ved demens)
og bedre pasientens livskvalitet og funksjonsnivå. Fysisk aktivitet og trening reduserer
signifkant psykologiske og somatiske symptomer hos pårørende, øker deres
psykologiske mestringskompetanse og hjelper dem til å bevare en positiv
familierelasjon til den syke (Demens Vol. lO/nr. 

3 Mirka Kraus 2006).

L et sykdomsforløp med mental lidelse er fritidsaktiviteter viktige, interesser som
kombinerer fYsisk, mental og sosial aktivitet er god "medisin" (Fratiglioni 2004).

L det videre arbeid med planlegging av boliger for demente blir det svært viktig å
legge til rette for aktivitet, både inne og ute. Ikke minst vil et godt tilrettelagt
uteområde kunne bygge opp omkring gode erfaringer og opplevelser hos den enkelte
bruker. Dette vil være moderne ogfremtidsrettet demensbehandling.
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Det bør også planlegges å få til gode aktivitetsmuligheter både i nærområdet og
områder et stykke bort fra boligmassen. Som eksempel bør Eiavei-området på en eller
annen måte kunne kobles opp for bruk av fasilteter og uteområdene mot Vestmyra og
Holtanveien, Hauan og Firineidlia. Det vil bl.a. kreve trafikale løsninger som også vil
komme andre myke trafikanter til gode, ikke minst barn og unge på vei til skole og
annen fritidsaktivitet i området.

2. Tilrettelegging for ansatte

Fra et folkehelseperspektiv vil det være ønskelig at det legges til rette for aktiv
arbeidsvei for ansatte, med det menes bl. a. å legge til rette for at ansatte skal kunne
gå og/eller sykle til arbeid. I denforbindelse viser det seg at gode
garderobefasilteter på arbeidsplassen og gode muligheter for sykkelparkering er

viktige faktorer for åfå til en (wktivarbeidsveg)). I planforslaget kommer det klart
frem behov og ønske om parkeringsmuligheter for bil, ut fra mitt syn bør det også
legges like godt til rette for sykkelparkering. Det må være (dett/attraktivt)) å bruke
sykkel til jobb.

I prosjekteringen med byggeplansituasjonsplan er det naturlig at ovenstående er tema, jfr.
bestemmelsenes § 5~ pkt. 5.1 d).
Utfra ovenstående innspil utfyller rådmanen denne bestemmelse til følgende ordlyd:
Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser byggets/byggenes plassering,
parkering, sykkelparkering, snuhammer, sansehager, gangvegsystem m.m.

Baras representant fokuserer på løsninger for tryggere krssing av E6 for myke trafikanter.

I gjeldende planverk ligger avklaringer for fremføring av gang-/sykke1veg (g/s-veg) fra
Eiaveien og nordøstover mot Holtanveien. Et viktig moment i denne samenheng èr at
kulvert (g/s-veg) under jernbanen er etablert.
Fra Eiaveien mot Vestmyra er fortsatt kryssing av E6 en stor utfordring. Mange skolebar
krsser E6 i dette området og Fauske kommune og Statens vegvesen har over lengre tid hatt
fokus på denne problemstilingen. Denne prosessen vil fortsette til mer trafikksikker løsning
er etablert.
Behandling av foreliggende planforslag oitandler ikke tryggere kryssing av E6 (utenfor

planavgrensning).

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlige merknader.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

I reguleringsplanforslag er det nå krav om at planlagte nye offentlige/felles kjøreveger, der det
vil være behov for fremtidig adressering, skal navnsettes.
I foreliggende planforslag er Marorsløyfa foreslått som nyt vegnavn.

Rådmanenanhefaler atplanforslaget leggesuUI1_offentlig .etters.yn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering
for Eiaveien ut til offentlg ettersyn.
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Forslag til nytt vegnavn i pianområdet er Marorsløyfa.

PLUT-080/12 VEDTAK-13.06.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering
for Eiaveien ut til offentlig ettersyn.

Forslag til nyt vegnavn i pianområdet er Marorsløyfa.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til områderegulering for Eiaveien.

Planorslaget har følgende dokumentasjon:

1. Plankar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrvelse og ROS-analyse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 26.06 - 20.08.12. Det er
innommet 7 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.

SAKSBEHANDLERS VURDERING:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved "nnnnn,,) eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vudering/anbefaling vedrørende problemsti1ìngen slik den
fremstår.

Nordland fylkeskommune (Nfk), 28.8.2012
"Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fYlkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingenfølgendeuttalelse: .
Planfiiglig uttalelse

-Strlangtvi'-kan-se vìlaettirtiltalærikke være-î.srriâmeâregioniil po!îiikksHkâer15lantannel.
fremkommer i fylkesplanens areal politiske retningslinjer.

Avdelingen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering.

Kulturminnefaglig uttalelse



Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i
konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved
eventuelle funn av automatiskfredete kulturminner under markinngrep inngår iforslag til
reguleringsbestemmelser. Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til
planforslaget. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Sametinget, 5.7.2012

"Etter Viir vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er

fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske
kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til omsøkte reguleringfor
Eiaveien.

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget
omgående, jf lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 8 annet ledd Vi forutsetter at
dette påleggformidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken."

VUl'dedng/Anbefaling: Ingen merknader. Påpekte forhold er ivaretatt i
reguleringsbestemmelsenes § 6.1 f).

NVE, 24.8.2012 

"1 vårt innspil til planoppstart, datert 31.10.2011, ba vi om at grunnforholdene måtte
vurderes og tas hensyn til i det videre planarbeidet. Det foreligger nå rapport fra Rambøll,
datert 13.2.2012, som sier at det ikke er registrert kvikkleire i området og at grunnen i
planområdet består generelt av bløt til middels fast leire med tynne silt/ag og enkelte
gruskorn . Ut fra dette mener NVE at våre innspil er ivaretatt og har derfor ingen merknader
til områdereguleringsplanen."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Statens vegvesen Region nord, 16.8.2012
"Planområdet ligger ved £6 som har stor trafikk som genererer betydelig med vegtrafikkstøy.
Det er ikke foretatt støyberegninger i planarbeidet, men konkludert med at dette må ses
nærmere på. Bestemmelsene sier at støyretningslinjen T-1442 skal gjelde. Siden
vegtrafikkstøy ikke er utredet setter vi krav om at støykravene i T-1442 skal dokumenteres og
at de er oppfylte 

for de nye områdene som skal benyttes til boliger dvs. OT1 og F/K/B1.
Avbøtende tiltak skal vises og avklares i reguleringsplanen og ikke på byggesaksnivå. Dersom
det ikke gjøres i denne planen, må det medtas i bestemmelsene at det skal utarbeides

. . detaljregulenngsplan del.støyprobLe_r:lJtikkelLJmlitr..des.Igløsesjør oJ1rådene__QT Log.

F/K/B1 kan utbygges. Det må også dokumenteres at støykravene er oppfylte og avbøtende
tiltak som for eksempel støyskjerm/-voll må vises i plankartet.

Enforutsetningfor at atkomstveien til OTl (Marmorsløyfa) legges så nær E6 er at det blir
nok areal til snøopplag, eventuell støyskjerm/-voll eller vegteknisk utsyr mm. 1 området FRI1
mellom de to vegene må det ikke settes opp bygninger. Bestemmelsenes § 4.1 b) må derfor
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endres slik at mindre bygninger eller installasjoner ikke plasseres på dette friarealet mellom
E6 og Marmorsløyfa.

Området regulert til FIK/Bl og FIK1 er i gjeldende plan regulert til industriformål. Vi er
opptatt av at boligbebyggelse skal lokaliseres vekkfra E6 slik at den ikke blir støyutsatt. Slik
det nå er regulert kan det bygges bolig inntil 15 m fra midten av E6 dersom garasjen nærmest
E6 rives, selv om det neppe er intensjonen med planen. Området FIK/Bl må derfor endres
enten medformåls-Ibyggegrenseendring eller endring av bestemmelsene som hindrer bygging
til boligformål nær E6.
Vi ber om at reguleringsplanen endres slik vi har nevnt og at vi får planen til gjennomgang

før den vedtas. "

Vurdering/Anbefaling: Med bakgru i ovenstående har rådmannen fått utarbeidet
støyberegninger for deler av pianområdet, jf. vedlegg.
Som det fremkommer her er det ikke behov for støyskjerming mot E6 for planlagt bebyggelse
på området OT1. Det er ikke planlagt felles uteområder på vestsiden av fremtidige bygninger i
dette området.

Med same bakgr er planar og reguleringsbestemmelser anbefalt endret som følger:

. Friområdet FRIl er redusert og omfatter nå FRI1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå

benevnelsen FR¡3.
. Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates

kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge
nr,rmere enn 30 m fra senterlinje E6.

. Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRI1-FR/3 er
avsatt til friområde for rekreasjon og oppholdfor allmennheten. Bygninger og andre
tekniske anlegg tilates ikke oppført.

. Reguleringsbestemmelseties § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntakpå område
FRI2-FR/3 er mindre bygninger og installasjoner ti kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nr,rområdet med hensyn til utforming og bruk

. I reguleringsbestemmelsenes § 6 er det tatt inn et nyt pkt. 6.1 b) som har følgende
ordlyd: Før gjennomføring av titak innenfor planområdet skal det utarbeides
støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være
gjennomførtfør området OT1 tas i bruk.
Dette ivaretar krav til utarbeiding av støyrapport dersom prosjektet på OTl eventuelt
ikke blir i tråd med forutsetningene i foreliggende støyapport av 23.10.2012.

Anbefalte endringer er tatt inn revidert planar og reviderte bestemmelser av 24.9.2012 som
er vedlagt.

Rapport for vegtafikkstøy av 23.10.2012 samt revidert planforslag er oversendt Statens
vegvesen Region nord for ny gjennomgang/vurdering.

I brev av 22.11.2012 foreligger ny uttalelse fra Statens vegvesen Region nord som lyder slik:
"Viser til brev fra Fauske kommune datert 31.10.2012.1 vår uttalelse til den offentlge
høringen hadde vi flere merknader tiplanforslaget. Merknadene er nå innarbeidet i
plankartet og bestemmelsene på en tilfedsstilende måte. Vi har derfor ingen merknader til
denne planen. "
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Med bakgrnn i denne uttalelse anbefaler rådmannen at revidert planforslag godkjennes.

Jernbaneverket, 22.8.2012

"Hensikten med planen er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og
parkering. Planen viser også eksisterende boliger, lek, forretning/kontor, friområder samt
vegsystem. Det nye tiltaket innebærer en endring av gjeldende reguleringsformål fra
forretning/kontor/industri til offentlig tjenesteyting. Nye omsorgsboliger blir liggende mer enn
100 meter fra jernbanelinjen.

Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak i umiddelbar nærhet av jernbanelinjen.
Jernbaneverket har derfor ingen merknader til reguleringsplanen. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Helse- og iniløtilsyn Salten ¡KS, 13.8.2012

~~Det vises til forslag til områderegulering Eiaveien, sak 080/12, til offentlig ettersyn. Saken er
oversendt Helse'- og miljøtilsyn Salten ¡KS fra kommunelegen.

Fauske kommune har i vedtak av 13.12.2011, sak 048/12, delegert til HMrS myndighet
innenfor miljørettet helsevern etter lov av 24.6.2011 nr. 290mfolkehelsearbeid § 9.
Myndigheten utføres i samråd med kommuneoverlegen.

Helse- og miljøtilsyn Salten har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag:
Lov 24.6.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid
Forskrif 25.4.2003 om miljørettet helsevern

Helsemyndigheten skal ivareta hels(Jhensyn ijorholdtil utbygging ogfriarealer,
trafikkSikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål ~ ~å fremme
folkehelse og bidra til god(J miljøm(Jssige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant
annet fysiske, 1gemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på
helsen??
Overordnet kraver at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges,
drives og avvikles på en helsemessig tilfedsstilende måte, slik at de ikke medfører fare for
helseskade eller helsemessig ulempe.
Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes.
Hvis virksomheter/eiendommen har adgangfor allmennheten, eller benyttes av mange
mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige
forhold i virksomheten vurderes.

Vår vurdering

To forhold kommenteres i forhold tifolkehelselovens bestemmelser:

1. Støy:

Støy fra E6 er nevnt i planbeskrivelsen, og forutsetninger etter den gamle
arealretningslinjen T-1442 er nevnt. Vi vil presisere hva vi oppfatter som vesentlig i
den forbindelsen:

Dagens trafikk (3000-5000 ADT i følge database ved vegvesen. no) tilsier at det må
settes klare føringer for avstander til støysårbar bebyggelse og at støyfaglig utredning
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må kreves for nye støysårbare bygg. Planområdet vil ha en rød støysone på opp mot
kanslqe 20 m fra E6 hvor det ikke kan tilates ny støysårbar bebyggelse, og gul sone
vil bre seg kanslqe 60-80 m avstand fra veien. Boliger og andre støysårbare bygg i gul
sone må støyutredes med krav om stile sidé og egnet utendørs oppholdsareal.
Lydkrav etter tekniskforskrif sin lydstandard NS 8175-2012 måforutsettes oppfYlt på
uteareal og innendørs.

2. Omsorgsboliger ogforebygging mot legionelIasmitte fra dusjanlegg:
Vannfordelingsnett i boliger for eldre er særlig viktige å prosjektere godt med hensyn
til forebygging mot legionellasmitte. Utbygger må derfor prosjektere
vannfordelingsnett som oppfYller dagens anbefalinger for sikker drif og som er godt

tilrettelagt for legionelIatiltak (temperatur/rensing/desinfeksjon)."

Vurdering/AnbefaUng: Når det gjelder vegtrafikkstøy viser rådmanen til
vurdering/anbefaling ovenfor under merknad fra Statens vegvesen Region nord.

Problemstilingen vedr. legionellasmitte ivaretas i byggesaksprosessen. Div. forskrifter setter
krav til prosjekterende vedr. dette, bL.a. Forskrift om miljørettet helsevern av 25.4.2003 m.
486.

Fauske eldreråd, .13.8.2012
"Fauske Eldreråd har ingen merknader tilforslag til områdereguleringfor Eiaveien, men har
følgende tileggskommentar til prosessen videre:
Eldrerådet forutsetter at detaljregulering sendes på høring til eldrerådet."

Vurderiiig/AiibefaUng: Ingen merknader. Bestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 g), kan sette krav om
detaljregulering dersom det frertommer behov for større avvik fra bestemmelsene. I en slik
prosess er Fauske eldreråd fast høringsinstans.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer:

Friområdet FRIl reduseres og omfatter nå FRI L og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå
benevnelsen FRI3.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende:, Det tilates
kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge
nærmere enn 30 mfra senterlinje E6.

~~

Reguleringsbestemmelsenes§5,pkt. 5.1. a)- endrestiLfølgende:Oml'åde RRl1~FR13 el
avsatt til friområde for rekreasjon og oppholdjor allmennheten. Bygninger og andre
tekniske anlegg tilates ikke oppført.

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntak på område
FRI2-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingsskap. De skal tipasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk.



I reguleringsbestemmelsenes § 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende
ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides
støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være
gjennomførtfør området OTJ tas i bruk.

Nyt vegnavn i pianområdet er Marmorsløyfa.

PLUT-004/13 VEDTAK- 05.02.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan~ og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Eiaveien, med følgende endringer:

Friområdet FRIl reduseres og omfatter nå FRI 1 og FRI2. Opprinnelig FRI2 har nå
benevnelsen FRI3.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.6 b) endres til følgende: Det tilates
kontor/forretning i 1. etasje og bolig i 2. etasje. Bygning med boligdel kan ikke ligge
nærmere enn 30 mfra senterlinje E6.

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 a) endres til følgende: Område FRIJ-FRJ3 er
avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre
tekniske anlegg tilates ikke oppført.

Reguleringsbestemmelsenes § 5, pkt. 5.1 b) endres til følgende: Unntak på område
FRI2~FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingsskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk.

I reguleringsbestemmelsenes § 6 tas det inn et nytt pkt. 6.1 b) som har følgende
ordlyd: Før gjennomføring av tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides
støyrapport for området mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være
gjennomførtfør området OTJ tas i bruk.

Nyt vegnavn i pianområdet er Marmorsløyfa.

Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:

L_____________



TEGNFORKLARING
PBL. § 12. REGULERINGSFORMAL

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1 )
_ B - Boligbebyggelse

_ OT, FS - Offentlg tjenesteyting, Forsamlingslokale
lB LEK, STI-lekeplass, Sti
~ F/KIB - Forretnlng/KonlorfBolig

~ FIK - Forretning/Kontor

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2)
c= Kjøreveg, offentlig

c: FA - Felles atkomst
~ G.Fortu
~ Annen vegrunn, tekniske anlegg
~ p - Parkeringsplass

L1NJE- OG PUNKTSYMBOLER
Planens begrensnIng
Formålsgrense
Byggegrense
Bebyggelse som inngår i planen
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Regulert senter1inJe
Frisikts1inje
Regulert kant kjørebane
Regulert parkeringsfelt
Regulert fotgjengerfell
MâlelinjelAvstandslinJe
Stenging av avkjørsel
Avkjørsel

BAKGRUNNSKART
'- Høydekurve 1 m
.. Elv/Bekk/Grøft
'- /' Eiendomsgrense
'-/- Grunnmur

Cj Bygning punkt
'- Bygningslinje

.. Vegkant
'- Fortuskant
.. Jernbane spormidt på bru
.. Jernbane sponnidt
'- EI-linje

. Stolpe

"t Ekvidistanse: 1 m
T A2.Målestokk:1:10oo=-

Planidenl: 1641-2011003
Karlgrunnlag:FKB, Fauske kommune (2012)
Karteferanse: UTM sone 33, Euref89 (NN54)

SAKSBEHANDLING ETTER PLA.OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign.Oppstarlsmøte 13.09.2011 R.H.B.
Kunngjøring om igangsall planlegging 24.09.2011 R.H.B.
1. gangs behandling i planulvalget 

OffenUigellersynilidsrommet
2. gangs behandling i ptanutvalgel 
OffenUigellersynilidsrommet
Vedtatt i kommunestyret

Reguleringsplanen vist på karlet er i samsvar med kommunestyrets
vedtak. Bestemmelsene \i planen er vist i eget dokument.

Dala

ordførerensunderskrft

PLANEN UTARBEIDET DEN 13.02.2012 av
Revidert

Endr. FRI1 jf. adm. 24.09.2012 R.H.B.-
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1 Innledning
Sweco Norge har fått i oppdrag av Fauske kommune å beregne og vurdere støy fra vegtrafikk
mot planlagte omsorgsboliger ved Eiaveien (eiendom 103/491 med flere) i Fauske kommune.
Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt underlag fra AlS Salten Kartdata ved Rita Helen
Berg. Det er ikke utført støyfaglig synfaring.

Beregning og vurdering av innendørs støynivå fra vegtrafikk er ikke vurdert. Videreført
støyfaglig vurdering er nødvendig når detaljer om fasader foreligger.

2 Begreper
i rapporten benyttes følgende faglige begreper for støy:

Døgnekvivalent støynivå LA,ekv,24h er gjennomsnittlig A-veid støynivå over et døgn.

Ekvivalent støynivå Lden er et døgnekvivalent støynivå der støybidragene ikveldsperioden
(19-23) er gitt et tillegg på 5 dB og støybidragene inattperioden (23-07) er gitt et tillegg på 10
dB.

Maksimalt støynivå LSAF: For vegtrafikk utendørs er maksimalt støynivå definert til det som
overskrides av de 5 % mest støyende (tunge) kjøretøyene. I regelverket for innendørs støyer
maksimalt støynivå definert som det absolutt høyeste støynivået, og en regner antallet
overskridelser av dette. Maksimalt støynivå brukes til å vurdere risiko for søvnforstyrrelse der
det er stor nattrafikk.

3 Forutsetninger og metode
Oversiktskart er vist i figur 1.

Figur 1. Oversiktskart. Kilde: www.qulesider.no
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Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med en bygning på en etasje, se figur 2. Det er
benyttet dagens terreng i beregningene. Eventuell planering av terrenget vil gi ingen eller
minimale endringer av støysituasjonen da dagens terreng er forholdsvis flatt.

Figur 2. Planskisse.

Trafikken på E6 (Follaveien) er 14.10.2012 oppgitt i Nasjonal vegdatabank til å være
ADT = 4 900 kjøretøy/døgn for 2010. For et prognoseår 2032 er trafikken regnet 30 % høyere,
det vil si ADT = 6 400 kjøretøyldøgn. Tungtrafikkandelen 1 er 10 % og skilthastigheten er 60
kmlt, samme tall er nyttet for prognoseåret 2032. Horisontal avstand fra senterlinje på E6 til
nærmeste delen av bygget er ca. 35 m.

Det er benyttet samme døgnfordeling av trafikken som for riksveier:
Dag (kL. 7-19): 75 %, kveld (kL. 19-23): 15 %, natt (kI.23-7): 10 %.

Utendørs vegtrafikkstøy er beregnet etter gjeldende nordiske beregningsmetode2 med

CadnaA 4.2_141. Som digitalt kartunderlag er det benyttet SOSI kart med 1 m koter.
Støyen ved fasade er beregnet 2 m over gulvflatenivå. Støy ved uteområder er beregnet
1,5 m over mark, representativt for personer på marknivå.
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4 Kriterter fpr støy

4.1 T-1442

Miljøverndepartementets planretningslinje T-14423 anbefaler grenser for støynivå ved
planlegging av ny bebyggelSe. Støygrensene for vegtrafikk er vist i tabell 1.

Tabell 1: Anbefalte grenser for vegtrafikkstøy ved etablering av ny støyende vjrksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dBA, friUfeltverdier.

Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.

De anbefalte støygrensene er også omtalt i T-1442 som nedre grense for gui s.one - der gul
sone er et ømråde'hvor støYfølsom bebyggelse kan oppføres på vilkår av at avbøtende tiltak
gir tifredsstillendestøyførhøld.

4.2 NS 8175

TEK, pian~ og bygningslovens tekniske forskrift, har i en egen standard NS 81754 gitt grenser
for tilatelig støy sorn kommer utenfra og belaster nye helsebygninger (sykehus,
pleieinstitusjoner og lignende):

. Krav til at støynivå på uteplass ikke skal overstige nedre grenseverdi for gul sone
minus 5 dB, i 1..1442. Detvil si Lden :: 50 dB.

Minstekravene i standarden er gitt i en egen lyd klasse C, som innebærer at inntil 20 % av
berørte personer i boliger kan forventes å bli forstyrret aV lyd o.g støy.

4.3 Vurdering

Støygrensene i T-1442 og NS 8175 avviker fra Iwerandre:

. NS 8175 har 5 dB strengere grenseverdi for støynivå veduteplass enn T~t442.

. NS 8175 har ikke støygrenser utenfolTom til støYfølsorn bruk slik som T-1442 har.

Støykravene i NS 8175 .er lagt til grunn:

. Støynivå på uteplass skal ikke overstige Lden :: 50 dB.

· Ingen støygrenser utenfor rom til støYfølsom bruk.

NS 8175 kan brukes til å dokumentere at lydkravene i tekniske forskrifter ti plan- og
bygningsloven er oppfylt. T ~1442 er veiledende, og ikke rettslig bindende, men vesentlige
~yyjKk~iigUn!lsjg~I~~JlLplêlnJ~DJr!tsiatligeJ!1yr-digneter,. .._

M
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5 Beregnet og vurdert støy
Støynivå ved uteområder og ved fasader er vist i figur 3.

516580 516640 516660 516680 516720

-l
(" o

~

~

516600 516620 516700

~ ~~.. /.4 /'"" "~.. . \.
~

g
""

~

o
00
N

~

o
~

~

o
;:
ID
~

o
N
N

~

oo
N

~

o
~
'...

o
in

¡e..

o

o"
""

~

o
N
""

~

oo
""

¡e..

o
00
N

~

o
~

~

o"
N

~

~
~
~

\

\
'~,\ \

,\. \ \\ \ \ \
,.~, \ \ \
, ,\\ \ \ '.\ '\\ \
_\ ) \\\\ '\\
'\ \î

~~~ \\\
\\ \ \ \,
1\ \ L, \\ \ \
1\ 1 \ \ \

\\\\ \ \\
,\ \) \ \

\/ /\/'/
\

')

\ ( ....:~
\ ~-- \
\ (1\

\
\
\r~j

I

C' .//~~-~" .~". '",
/'~,~/ .~( ~

'\

\
\~~

\
,:-

516680 516700

c= 50.0 -:= .., -: 55.0
i: 55.0 -:= ... -: 60.0

_ 60.0 -:= ... -: 65.0
_65.0-:=...

oo
N

~

o
~.~
..

g

¡e..

~

~

516580 516600 516620 516640 516660

Figur 3. Støysonekart for uteområder i høyde 1,5 m over terreng. Høyden er representativ for personer på
uteområder. Støynivå ved fasader i høyde 2,0 m over terreng. Beregningsoppløsning 3 m x 3 m.
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5.1 Støy ved uteområder

Bygningen skjermer støyen effektiv, og de tre sansehagene (se figur 2) og fellesarealet på
østsiden av bygningen får tilfredsstilende støynivå (lden = 50 dB eller lavere).

Dersom man ønsker å skjerme arealet på vestsiden av bygningen (UT2/UT3) må det føres
opp et tett rekkverk med høyde typisk 2,5 m mellom UT2/UT3 og Marmorsløyfa (se figur 2).
Alternativt kan bygningen trekkes lenger mot vest slik at man får et større areal på østsiden av
bygningen som får tilfredsstilende støynivå.

5.2 Støy ved fasade

Fasade mot vest får støynivå opp mot lden= 63 dB for prognoseåret 2032. Fasader mot øst får
støynivå lden= 50 dB eller lavere. Det er ingen støygrenser utenfor støyømfintlge rom i NS
8175.

Det anbefales at soverom som har vindu mot sør og vest og som overskrider lden= 50 dB har
utvendig solavskjerming og/eller kjøling.

6 Referanser

1 Epost fra Mahmoud Ebrahimi i Statens vegvesen, 12.10.2012.

~ Håndbok 064: Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Statens vegvesen. 2000.
3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T.1442, Miljøverndepartementet, 2012.
4 NS 8175 Lydforhold i bygninger -lydklasser for ulike bygningstyper. Standard Norge, 2012.
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brues som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle puner skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrnnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bru av innsigelse i plansaker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-l/Ol - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsige1sesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

Områderegulering for Eiaveien, Fauske-- - - - - - -- ~ - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --
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Forholdrfuønsket hendelse

r;;4 "M ff;

'ålné'in .Vurdertn.

J ord-/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadige grnnforhold
Ike kvikkleire, men det stilles krav om

Nei/Ja runnundersøkelse i bestemmelsene.

Steinras, steinsprang Nei

Is-/snøskred Nei

Kjente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Mye nedbør Nei

Store snømengder Nei

Radon
Ikke kjent, men ivaretas i TEKIO og

Nei bestemmelser.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritids bebyggelse, næring/industri,
infrastruktur etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

-7 vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc.

Nei
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Brann/eksplosjon ved industrianle g Nei

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei

o lj e-/ gassanlegg Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner,
radioaktiv lagring

Nei

Hø spentledninger Nei

Anlegg for deponering og destruksjon av
farlig avfall

Nei

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei

Gamle fyllplasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av amle industritomter

Nei

Militære og sivile skytefelt Nei

Dumpeområder i sjø Nei
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LForholdfNuønsketlhendelse

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Nei

Veger med mye transport av farlig gods Nei

Ulykkesbelastede veger Nei

Støysoner ved infrastruktur Nei

Sykehus!helseinstitus jon Nei

Sykehj em! omsorgsinstitusj on Nei

Skole/barnehage Nei

Flyplass Nei

Viktig veil' ernbane Nei

Jernbanestas' on/ussterminal Nei

Havn Nei

Vannverklkraftverk Nei

Undervannslednin erlkabler Nei

Bru!Demnin Nei
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankrtet er vist med regueringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:

L. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Offentlig ~enesteyting, Forsamlingslokale, Lekeplass,
Sti, Forretning/ontorlBolig, Forretning/ontor.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastr: Kjøreveg, Felles atkomst, Fortu, Anen veggrnn -
teknske anegg, Parkeringsplasser.

3. Grønnstrukt: Friområde

§ 2

Planen erstatter en del av reguleringsplan for Follaveien (E6), vedtatt av koinunestyret 08.10.1981
og stadfestet hos Fylkesmannen i Nordland 15.03.1982. Planen erstatter en del av reguleringsplan for
Krss Kirkeveien/E6, vedtatt av kommunestyet 05.04.2001. Planen erstatter en del av reguleringsplan
for Fauske N-Løgavlvegen (GS-veg), vedtatt av kommunestyret 10.12.1992.

§ 3

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygnnger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omkng. Bygninger skal tilpasses terreng for å ungå større skjæringer,
fyllnger, murer 0.1 Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utformng.

3.1 Boligbebyggelse, B1~B3.

a) Eksisterende bygninger kan opprettholdes og vedlikeholdes i siii iiåværeiide størrelse og
utformng. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med heiisyn til form og materialvalg.

b) Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde er 8,0 m målt fra gjennonisnittlig planert
terreng. Frittliggeiide garasje kaii ha en grnnate på inntil 50 m2 og skal tilpasses bolighuset
mht. niaterii:ivalg, föri og farge. Maksimal mønehøyde på garasje er 5,0 m målt fra
gjennonisnittlig planert terreng.

c) For eiiebolig må det anegges minimum 2 biloppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje kan
erstatte en biloppstilingsplass.

d) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 35 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.

- 3.2- -Qffentlg-tjenesteyting,-Q'Il.-

a) Det tilates oppføring av bygg/ygninger med maksimal mønehøyde er 8,5 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng.

b) Det samlede bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.
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3.3 Forsamlingslokale, FS1.

a) Eksisterende bygninger kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og

utformng. Eventuell utvidelse eller endrng av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

b) Tilatt maksimal mønehøyde er 8,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samede
bebygde areal (%-BY A) skal ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal, inudert

parkeringsareal.

3.4 Lekeplass, LEK1.

a) Inenfor området reguert til felles lekeplass, LEKI skal det ikke oppføres bygnnger.
Området kan opparbeides til lek med blant annet huskestativ, sandkasse, benker og bord, og
ellers benytes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.

3.5 Sti, STIl.

a) Det kan opparbeides enkel grset sti frem til LEK L fra Nordimarkveien.

3.6 Forretning/ontorlBoUg, F1K1.

a) På område FIKBI kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utformng. Eventuell utvidelse eller endrng av bebyggelsen må tilpasses
eksisterende bebyggelse med hensyn ti form og materialvalg.

b) Det tilates kontor/forretning i L etasje og bolig i 2 etasje. Bygning med boligdel kan ikke
ligge nærmere enn 30 m fra senterlinje E6.

c) Inenfor området skal det tilrettelegges for lekeareal på 25 m2 pr boenhet. Plassering
tak/terrasse tilates.

d) Tilatt maksimal mønehøyde er 8,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samede
bebygde areal (%~BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal, inudert

parkeringsareal.

3.7 Forretning/ontor, FIKI-F/K.

e) På område F/KI-FIK kan eksisterende bygg opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utformng. Eventuell utvidelse eller endrng av bebyggelsen må tipasses
eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.

f) Tilatt makimal mønehøyde er 8,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede
bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal, inudert
parkeringsareal.

____ ____ _ __§~4____~___
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg.

a) E6, Marorveien, Eiaveien og Nordimarkveien kan opprettholdes og vedlikeholdes som

tidligere.
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4.2 Felles atkomst, MARORSLØYFA.

a) MARORSL0YF A er felles offentlig atkomst for område on OG FS I.
MARORSL0YF A er kommunal veg.

4.3 Fortau, Gl-GS.

a) GI-G8 er fortau langs offentlg veg. Fortau langs kjøreveg skal opparbeides med asfalt og
kantstein. Fortau G6 ka asfalteres samtidig med PI.

"- 4.4 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggr som grøfter, skjæringerlfyllnger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg.

4.5 Parkering, PL-P2.

a) Inenfor område PI avsettes det minimum 65 offentlige parkeringsplasser og herav skal 5 %
være avsatt til personer med nedsiitt fujonsevne. PI er kommunal parkerigsplass.

b) Inenfor område P2 avsettes det minimum 10 parkeringsplasser, som kan benyttes av bruere

av on. Herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt fujonsevne.

§ 5
GRØNNSTRUKTUR

5.1 Friområde, FRI1-FRI3.

ii) Område FR!I ~FRI3 er avsatt til frområde for rekreasjon og opphold for allmenneten.
Bygnnger og andre teknske anlegg tilates ikke oppført.

b) Unntak på område FRI-FRI3 er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknsk
anlegg samt trafo/fordeIingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utformng og
bru.

c) Det er ikke tilatt med motorisert ferdsel og det skal ikke settes opp stengsler eller lignende
SOm fører til privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til
bestemmelsene i friluftsloven.

§ 6

DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før gjennomføring av tiltak på on, PL, P2 og MARORSL0YF A, som eks. justering
terreng for bygg, atkomstveg og parkering skal det utarbeides geoteknisk rapport for området.

b) Før gjennomføring av tiltak innenfor pianområdet skal det utarbeides støyrapport for området
mot E6. Evt. krav om støyreduserende tiltak skal være gjennomført før området on tas i
bru.

c) Oppatbeidnng av minimum 40 parkeringsplasser på P L og G l-G8 skal ferdigstiles før det
kan gis brutilatelse for on.
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d) Ved prosjektering av område on skal hele området tas med selv om det blir flere byggetrinn.

e) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser byggetsIbyggenes plassering,
parkering, snuhammer, sykkelparkering, sansehager, gangvegsystem m.m.

f) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kultunnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Jun 1978 nr. 50 om kultunner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

g) Avvik fra bestemmelsene vil kunne føre til krav om detaljregulering.

6.2 Radon

a) Bygnnger for varig opphold skal ha radonsperre mot gruen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegrnn som kan akiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.

6.3 Tilgjengelighet

a) Fortau og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det
sikres tigjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrft. Alle tiltak i pianområdet skal
etterstrebe universell utformng.

6.4 Energi

a) Bygnnger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en
hver tid gjeldende teknsk forskrift.

6.5 Støy

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bru skal ha støynvå mindre enn Lden 55 dB på

uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støivå i
natterioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være

tilfresstilt med de krav til luftskiftelventilasjon som følger av teknsk forskrft.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75600702 og e-post:

postmottakêfauske.kommune.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hi emmelshaver Adresse Poststed
103 267 Ånesen Gunda Oliva Nordimarkveien 12 8208 Fauske

103 268 Bergstrøm Gunnar Harald Ar Nordimarkveien 10 8208 Fauske

103 271,1073,1286 Exim As Postboks 283 8201 Fauske

103 1372,1373 Exim As Postboks 283 8201 Fauske

103 286 Kvæl John Are Nordimarkveien 13 8208 Fauske

103 286 Pedersen Bente Sissel Nordimarkveien 13 8208 Fauske

103 287 Hristov Plamen Dimitrov Nordimarkveien 11 8208 Fauske

103 287 Pedersen Heidi Nygård Nordimarkveien 11 8208 Fauske

103 307 Pettersen Einar Magnor Nordimarkveien 9 8208 Fauske

103 367 Hansen Ellen Anne Nordimarkveien 7 8208 Fauske

103 491 Eiaveien 7 BAs Postboks 93 8201 Fauske

103 708 Hansen Hilmar Andreas Nordimarkveien 6 8208 Fauske

103 783 Nico Invest As Postboks 304 8201 Fauske

103 809 Olsen Leif Jarl Kåre Nordimarkveien 5 8208 Fauske

103 848 Ingvaldsen Elin Jorun Marie Nordimarkveien 3 8208 Fauske

103 907 Bernås Inger Marie Nordimarkveien 2 8208 Fauske

103 907 Pedersen Oddvar Per Nordimarkveien 2 8208 Fauske

103 1023 Olsen Svein Erik Eiaveien 11 8208 Fauske

103 1035 Vinje Eivind John Nordimarkveien 4 8208 Fauske

103 38,1046 Olsen Ole Emil Eiaveien 9 8208 Fauske

103 1103 Fredriksen Toril Sletbakk Nordimarkveien 11 A 8208 Fauske

103 1241 Kristiansen Frants Eiaveien 13 8208 Fauske

103 1292 Furnes Lars Olin Eiaveien 17 8208 Fauske

103 1293 Hansen Stig Leo Eiaveien 15 8208 Fauske

103 1306 Dreyer Geir Trygve Nordimarkveien 1 B 8208 Fauske

103 1306 Dreyer Monica Solvoll Nordimarkveien 1 B 8208 Fauske

103 1316 Olsen Jan Åge Nordimarkveien 1 A 8208 Fauske

103 1343 Statskog Sf Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos

103 1343 Statskog Sf Eiaveien 5 8208 Fauske

103 840 Jernbaneverket Stortorvet 7 0155 Oslo

103 1078,1398 Fauske Kommune Postboks 93 8200 Fauske

120 1 Statens Vegvesen Postboks 8 I 42 Dep 0033 Oslo
120 1 Statens Vegvesen Region No Postboks 1403 8002 Bodø
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1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 40 2480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for omsorgsboliger med tilhørende atkomst og
parkering. Planen skal også vise eksisterende boliger, lek, forretninger/kontor, friområder samt
veisystem.

L.S Gjeldende planverk

Innfor planområdet er det er fire gjeldende planer:

Kommunedelplan for Fauske, del i
vedtatt av kommunestyret 03.02.20 L i.
Berørt areal: Forretning/kontor/industri
(FIK/Il), bolig (B46) og veiarea1.

Reguleringsplan Follaveien (£6)
vedtatt av kommunestyret 08.1 O. i 98 i
og stadfestet hos Fylkesmannen i
Nordland 15.03.1982. Berørt areal:
Industriområde og gang- og veiarea1.

Reguleringsplan Fauske N-
Løgavlvegen (GS-veg) vedtatt av
kommunestyret 10.12.1992. Berørt
areal: Veiarea1. 4
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1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører endring av avsatt område for forretning/kontor/industri til offentlig
tjenesteyting. Området egner seg til nytt formål og det er foreløpig ledig næringsareal på eks.
Krokdalsmyra. Endring av formål anses å være positivt for eksisterende boligområde med tanke
på for eksempel støy. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for
tilgrensende eiendommer.

Tiltaket vil føre til at kommunen kan tilby flere personer omsorgsbolig og dette er positivt da
tilbudet pr i dag er langt mindre enn behovet. Områdets utforming gjør at man kan samle et større
antall boliger/enheter, som vil gi bedre økonomi i forbindelse med driften. Tiltaket vurderes til å
gi positive konsekvenser for Fauske med tanke på helse og samfunn.

Planen legger til rette for sammenhengende fortau, som gjør skoleveien mer trafikksikker. Planen
vurderes å gi positive konsekvenser for helse.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 64,7 daa og avgrenses av jernbanen i nord, E6 mot vest/sør og Eiaveien mot
øst. Området ligger ca 600-700 m nord for Fauske sentrum.
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2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes eksisterende boliger nærmest jernbanen langs Nordimarkveien og
langs Eiaveien. Ambulansen har tilholdssted i området i dag og pensjonister fra Forsvaret har et
velferdsbygg. Langs Marmorveien har Statskog kontorer og nærmest E6 ligger forretningene
Nico AS og Exim AS. Det er flere barn som bruker Eiaveien eller deler av denne som skoleveg
frem til krssing av E6.

2.3 Infrastruktur
Nord og nordøst for området ligger jernbanen. Vest og nord for området går E6 (Follaveien) og i
øst ligger Eiaveien. Innenfor planområdet ligger også Nordimarkveien som går vest fra Eiaveien
lengst mot nord.

2.4 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.5 Grunnforhold
Grunnen i planområdet består generelt av bløt til middels fast leire med tynne siltlag og enkelte
gruskorn jf. Rambølls rapport fra grunnundersøkelse i området. Det er ikke registrert kvikkleire i
prøvene.

2.6 Klimatiske forhold

Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko.

2.7 Støy
Området ligger nært E6 og selv med byggegrense på over 30 m er det sannsynlig at man må se på
noe støydempende tiltak innenfor område for offentlig tjenesteyting, OTI. Plan på sikt er at E6
skal legges om, men det er usikkert når dette vil skje.

2.8 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Eiaveien og planid er 1841-2011003. Planforslaget består av:

· plankart av 06.03.2012, målestokk 1:1000 (vedlagt i A2)

. reguleringsbestemmelser av 06.03.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, offentlig tjenesteyting,
forsamlingslokale, lekeplass, sti, forretning/kontor/bolig, forretning/kontor, friområde, fortau
samt løsning kjøreveier/avkjørsler og parkering.

Maksimal byggehøyde for bolig er satt til 8,0 m og maksimal byggehøyde for offentlige
tjenestebygg er satt til 8,5 m. For områder der bebygd areal er vist som %-BYA inngår parkering.
I planen legges det opp til BYA på 35 % for boliger og 40 % for offentlig tjenesteyting samt
forretning/kontor. Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens
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vedtekter med tanke på størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling

m.m.

Offentlig tjenesteyting
Området for on vil sannsynligvis bli bygget i flere byggetrinn. Det er stilt krav om at hele
området skal prosjekteres under ett selv om det velges utbygging i flere trinn. Ved byggesøknad
skal det leveres situasjonsplan for både byggetrinnet samt en som viser total utbygging på
området etter siste byggetrinn. Innenfor området må det også tas høyde for snuareal i forbindelse
med brøyting, vare- og matlevering, evt. søppelbil, brannbil, ambulanse, nødvendig parkering og
sykkelparkering m.m. Nedenfor er det vist en skisse over mulig løsning på området:

7



06.03.2012 c.) Plan beskrivelse

Boligbebyggelse
Det legges ikke opp til nye boligtomter i planen eller andre endringer i denne delen av
planområdet (Bl, B2 og B3) utover at det er satt av et område for lek med atkomst fra
Nordimarkveien.

Forretning/kontor
Tidligere industriområde i eldre reguleringsplan er endret til forretning/kontor og
forretning/kontor/bolig. Dette gir en plan som er mer i tråd med dagens situasjon i området.

Vei/veinavn
E6 og Nordimarkveien blir uforandret, mens Eiaveien vil få fortau langs vestsiden. Det legges
også opp til fjerning aven vei/avkjørseL. Langs E6 vises dagens busstopp rett sørvest for Excim
slik den fremkommer i grunnkartet. Eksisterende busstopp er ikke korrekt utformet i hht.
håndbok O i 7 da den skulle vært bredere og lengre. Dette er i dag et trafikkproblem i et område
som allerede er belastet med avkjøring til Vestmyra (skoler, hall og boligområder), som ligger
like vest for E6 og busstoppen. Mange bruker også "busslommen" til å kjøre forbi biler som blir
stående og vente på motgående trafikk.

Det legges opp til at vei forbi velferdsbygget, FS L forlenges mot Marmorveien og at denne også
går langs område for offentlig tjenesteyting, OTI. Administrasjonen har i planen forslått at den
nye veien kalles for Marmorsløyfa.

Fartsgrensen på E6 er 60 km/t forbi krsset til Marmorveien mot sør før den går over til 50 km/t.
Det bør vurderes om ikke skilt for 50/60 sone burde vært flyttet mye lengre nord pga hensyn til
generell trafikksikkerhet. Muligens helt nord for krss E6 / Terminalveien slik at man får 50 km/t
fra og med dette krsset (mot sør).

3.2 Avfallshåntering

Kommunen vurderer en nedsenket løsning i bakken og det vil bli sett på mulige plasseringer i
prosjekteringsfasen. Endelig plassering vil bli vurdert i samråd med Iris.

3.3 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlige hensyn tiL.

3.4 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet i form av eksisterende veisystem, ny veg og sammenhengende
fortausystem som går frem til undergang jernbane. Universell utforming har ligget til grunn for
utforming av planforslaget.

3.5 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planprosessen ved planlegging av lekeplass og sammenhengende fortausystem.

3.6 Trafikkforhold
Trafikken vil øke noe, men ikke langs boligområdet da det legges opp til ny avkjøring fra
Marmorveien. Det legges opp til at trafikksikkerheten blir vesentlig forbedret ved at det nå legges
til rette for sammenhengende fortausystem langs Eiaveien frem til undergang jernbane. Det
legges også opp til fortau fra offentlig parkeringsplass langs Marmorsløyfa.
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3.7 Utbyggingsavtale

Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Paul Erik Aakerli, Jan-Erik Johansen, Georg de Besche dy og Ole Reidar
Sollund.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 24.09.2011 og melding om planlegging
21.09.2011 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

'-4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 10.10.2011
Har ingen spesielle merknader, men ber om tekst om arbeid i marken, jf. § 8 i
kulturminneloven tas med i bestemmelsene.

Vår kommentar: Ivaretatt i bestemmelser.

4.3.2 Statens vegvesen, 27.10.2011

Ingen merknader.

4.3.3 Jernbaneverket, 28.10.2011
Før det kan etableres nye tiltak innenfor planområdet må det være etablert et høyt
sikkerhetsgjerde mot jernbanen. Dette inå tas inn som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Minner for øvrig om kravene til byggegrense mot jernbanen definert i kommuneplanens
arealdel § 8-2. Forutsetter at det gjøres en vurdering av støy som følge av nærhet til
jernbanen.

Vår kommentar: Det legges ikke opp til nye boliger i Bl, B2 eller B3. Mellom jernbanen
og OT1 er det flere veier og tiltak blir liggende mer enn 100 m fra jernbanelinjen.
Kommunen kan ikke se at dette skal utløse krav om etablering av sikkerhetsgjerde.

4.3.4 NVE, 31.10.2011
Vassdragsmiljø: Området grenser til Farvikbekken. E6 ligger mellom området og denne
så det forutsettes at vassdraget ikke vil bli berørt. Grunnforhold: Området består av tykk
havavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile grunnforhold. Det bør gjøres en
vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for
kvikkleireskred. NGIs kvikkleirekartlegging har ikke påvist dette i gjeldende område, men
plandokumentene må tydelig vise at faren er vurdert og tatt hensyn tiL. Kommunen skal
påse at faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet før planen vedtas.

Vår kommentar: Det er gjennomført grunnundersøkelser i området og rapport fra Rambøll
Norge AS følger vedlagt plandokumentene.
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4.3.5 Fauske Lysverk AS, 07.11.2011

Lysverket har i dag fjernvarmeanlegg som strekker seg gjennom deler av Fauske. Det er
også et anlegg på Krokdalsmyra som ikke er koblet til da man avventer mulighet for flere
kunder på fjernvarmenettet. Det er pr i dag ikke lønnsomt med sammenkobling. Om
potensielle anlegg som kan benytte fjernvarme ikke pålegges å koble seg til vil det ikke
være lønnsomt å bygge ut denne infrastrukturen. Dette vil hindre utbygging av fjernvarme
på Fauske. Ber om følgende: L - At det legges opp til at bygget skal bruke fjernvarme som
energikilde. 2 - At anlegget pålegges å koble seg opp til fjernvarmen til Fauske Lysverk
AS når en evt. infrastruktur er på plass.

Vår kommentar: Fauske kommune har avtale med Fauske Lysverk om at alle offentlige
bygg skal klargjøres for fjernvarme og vil bli tatt hensyn til i prosjekteringen.

4.3.6 Nordland fylkeskommune (NtH.), 23.11.2011
Planfaglig vurdering: Ber om spesielt fokus på estetikk, klima- og energiløsninger samt
universell utforming. Kulturminnefaglig vurdering: Ingen kjente verneverdige
kulturminner.

Vår kommentar: Ivaretatt i planprosess og -dokumenter.

Direkte berørte parter og naboer

Ingen innspilL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.09.2011 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen, Paul
Erik Aakerli og Georg de Besche dy. Det er i prosessen avholdt flere arbeidsmøter med disse
samt Ole Reidar Sollund.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A2, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, Ml: 1500
3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

6. Rapport grunnundersøkelser, Rambøll14.02.2012

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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SAKSPAPIR

I Jom:alpostID:

12/3927 I

Arkiv sakI.: 12/540 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 071/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 22.05.2012
132/12 KOMMUNESTYRE 21.06.2012
010/13 KOMMUNESTYRE 13.02.2013

HØRINGSDOKUMENT - ENDRING AV BESTEMMELSER I KOMMUNEDELPLAN
MOTORFERDSEL

Vedlegg: Høringsdokuent mladresseliste
Høringsuttalelse fra Sulijelma Hyteforening datert 18.mars 2012
Høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune, Plan og miljø, datert io.april2012
Høringsuttalelse fra Salten Politidistrikt datert 17. april 2012

Sammendrag:
I sak 39/12 i Plan-og utviklingsutvalget den 15.02.2012 ble det vedtatt følgende:
((Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan motorferdsel for i hovedsak å endre
planens punk som omhandler scooterfri dager, til å ta inn at 1. påskedag ikke blir en scooterfridag.)), .
Saksopplysninger:

Endringen anses som en mindre endring i bestemmelsene og ihht K-sak 58/09 er avgjørelsen
delegert til Plan- og utviklingsutvalget.

Saken har vært sendt på høring, annonsert i avisene og ligget ute til offentlig ettersyn i 6 uker,
slik bestemmelsene i Plan- og bygningsloven tilsier.

Frist for uttalelse var satt til 17. april 2012. Ved fristens utløp var det kommet inn 3 uttalelser,
fra Sulitjelma Hyteforening, Nordland Fylkeskommune og Salten Politidistrikt,jfr. vedlegg.

Kommunedelplan med tema motorferdsel med vilkårlbestemmelser ble vedtatt av Fauske
kommunestyre i oktober 2002 og har ikke vært revidert siden.

Saksbehandlers vurdering:

Dersom Fauske kommune vedtar å endre ordlyden i bestemmelsenes § 3 - tidspunt for kjøring,
slik at 1. påskedag ikke blir en skuterfri dag, er det ingen dager i påsken som er skuterfri. I et så
stort hyteområde som i Sulitjelma burde det i hvert fall være en dag i påsken som er skuterfri,
dette på gr av støy og andre friluftsinteresser.



I Sørfold er det forbudt med skuterferdseil. påskedag, i Saltdal er alle skuterfrie dager fjernet.
I Sjunatten og Junerdal nasjonalpark er det 2 skuterfrie dager i påsken -langfredag og 1.
påskedag.

Forvaltning av motorisert ferdsel i Fauske og Saltdal har vært noe ulik de siste 10 årene. Dette
på grunn av Fauske kommune har vært deltaker i forsøksordningen som innebærer at vi forvalter
motorisert ferdsel etter plan- og bygningsloven og har vedtatt egen kommunedelplan på dette
området, mens Saltdal forvalter slike saker etter motorferdselsloven m/forskrifter.

Sulitjelma hyteforening støter forslaget om at det skal være tilatt å kjøre snøskuter også 1.
påskedag.

Nordland Fylkeskommune etterlyser en begruelse for ønsket om endringer i bestemmelsene,
og hvilken nyteverdi og negative konsekvenser det eventuelt vil ha. De kan derfor ikke se det
faktiske behovet for en endring i dagens bestemmelser til kommunedelplan med tema
motorferdseL. De ber også om at kommunen vuderer hvor vidt den foreslåtte endringen i
kommunedelplanen kommer i konfikt med friluftsinteresser i kommunen. Fylkeskommunen ber
kommunen vudere hvor vidt dette arbeidet nied å endre kommunedelplan for motorferdsel er i
overensstemmelse nied ønsket om en langsiktig kommunal arealplanegging for å styrke et
miljøvennig friluftsliv. De forutsetter at øvrige bestemmelser og vilkår for motorferdsel vil
gjelde for motorferdsel på 1. påskedag, dersom bestemmelsene blir endret.

Fauske og Sørfold lensmanskontor sier i sin uttalelse at de ikke har noen innvendinger til at 1.
påskedag ikke blir en skuterfri dag. De er opptatt av at der lovlig ferdsel krsser
kommunegrensen, så bør det være like regelverk i gjeldende kommuner.

Ny lov om motorisert ferdsel i utmark ligger fremdeles i deparementet til behandling. Når
denne blir politisk behandlet vites ikke. Dersom det i den nye loven blir vedtatt at kommunene
skal forvalte motorferdsel etter plan- og bygningsloven - selvbestemmelse innenfor visse
ramer - må kommunedelplanen revideres i en ordinær planprosess. Dersom vi nå endrer § 3 i
bestemmelsene ved å ta vekk 1. påskedag som skuterfri dag, kan det eventuelt bli vanskelig å
gjeninnføre skuterfri dag i pâsken.

Som tidligere nevnt ble kommunedelplan med tema vedtatt i 2002 og er ikke revidert etter den
tid. Gruen til dette er at planen ikke skulle endres mens Fauske kommune var deltaker i

forsøksordningen. Erfaringer fra forsøksperioden skulle legges til gru ved eventuell overgang
til lovverk som gir kommunene mulighet til å vedta eget planverk når det gjelder motorisert
ferdseL. .

Fauske kommune og de andre forsøkskommunene har av departementet fått tilatelse til å
forvalte motorisert ferdsel slik de har gjort i forsøksperioden og fram til nyt lovverk er vedtatt
og trådt i kraft.

Det bør vuderes omen burde avvente departementets behandling avnyt lovverk vedr
motorisert ferdsel før en foretar endringer i gjeldende kommunedelplan.

Med bakgru i de merknader som er kommet vil rådmanen anbefale at § 3 i bestemmelsene
endres. Rådmanen vektlegger da særlig politiets ønske om like regler i kommuner hvor lovlig
ferdsel krysser kommunegrensene.
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INNSTILLING:

Fauske kommune vedtar å endre bestemmelsenes § 3 - tidspunkt for kjøring - i
kommunedelplan med tema motorferdsel til å lyde:

(( I de områder hvor motorisert ferdsel etter disse bestemmelsene er tilatt, er det likevel
forbudt å kjøre om natten mellom kl 24.00 og kl 07.00. Det er i sin helhetforbudt å kjøre
på l. juledag og l. nyttårsdag.))

PLUT-071112 VEDTAK- 22.05.2012

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

AP's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering.

KOM-132/12 VEDTAK- 21.06.2012

Linn Normann Godtfredsen (AP) foreslo:
Kommunedelplan motorferdsel tas opp til rullering og skal være vedtatt innen 1.1.2013.

AP' s forslag ble vedtatt med 21 mot 9 stemmer.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble vedtatt med 29 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Kommunedelplan Motorferdsel tas opp til rullering.

Kommunedelplan motorferdsel tas opp ti rullering og skal være vedtatt innen 1.1.2013.

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:
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Adrsseliste

Sabb~handle.r Lise, pl,mn Hansen - Telefon: 75600786 - Telefak.:75 60 07 63",. .. , ,I.l.

Deres ref.: Vdr ref: 12/2046/LGH Dato: 01.03.2012

HØ~NGSDOKUMENT ~ ENDRIG AV BESTEMMELSE I
KOMMUEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL

Det foreslås å endre bestenneIsen §.3 ((Tidspurt for kjøring)) i gjeldende konuunedelpIan
med tema motorferdsel slik åt det ska1 væte mulg å kjøre snøskuter også 1. påskedag.

Ny ordlyd i bestemmelsen § 3 ((Tidspun for kjørng)):

(( de områder hvor motorisert ferdsel etter disse besternelsene er tilatt, er det likevel
forbudt å kjøre om natten mellom ld 24.00 og kl 07.00. Det ed sin helhet forbudt å kjøre på
l. juledag og 1. nytsdag_)) ,

Forslaget er et resultat av vedtak fattt av Plan- og utvikÌIngsutvalget den 15.02.2012 under
sak 39/12:

((Fauske kommune starter arbeidet med å endre delplan. motorferdsøl for i hoved$ak q endre
planens punkt som omhandler scooterfri dager, ti å ta inn at l. påske4ag ikke blir enscooterfi 4ag.;) . . .

l

Eventuelle merknader tU pianendrngen sendes Fauske koinWie,Planutvikling. Ph. 9~,

8201 Fauske eller postronakimfauske.koinune.rto.. .

Hørigsfrst er satt til 17. april 2012.

Med hilsen

..¿i.. ~!l,t2~S~
~ Hagalinsd0ir
Enhetsleder

Vedlegg

Postadree: Postbóks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-pot: PQsttnotttauske.kotntnune,no

Telefon FiiBankgiro: 45550700348/8951 0700415
75600600 75 6007 63

Orp;. nr: 972 418021
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Mottakere:
Fylkesmannen ì Nordland Miljøvernavdelingen 8002 BODØ
Lensmanen i Fauske Postboks 83 8201 FAUSKE
Midtre Nordland Statens hus, Molûvn. 10 8002 BODØ

.,
Nasjonalparkstyre
Naturernforbundet i Nordland Postboks 1447 8602 MO I RANA 

Nordland Fylkeskommune Plan og Miljø, Fylkeshuset 8048 BODØ
Reindriftsforvaltningen i Sjøgata 78 8200 FAUSKE
Nordland
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
SNO Pb.378 8201 FAUSKE
Statskog SF Postboks 63 Sentr 7801 NAMSOS
Su1ìtjelina& Omegn v/Sissel Elli1a, Sjøgata 76 8200 FAUSKE

Turstforening
Sulitjelma Hytteforening v/Ståe Bratthaugen 12 8210 FAUSK
Indregård
Sulitjelma Jeger. og v/Jan-Petter Nilsen, Sandnes 8230 SULITJELMA
Fiskeforening 28
SulitJelia Snøscooterklubb vIPer Ame Corne1ìussen 8210 FAUSKE
Sulitjelma Turistsenter . Daja 8230 SULITJELMA.
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN

..~.. - "'..



Jeanette Osnes

Fra:
Sendt:
Til:

Emne:

Arne Kristian Mathisen ..a-k-mat(§online.no::
18. mars 2012 20:59
Postmottak
Høringsdokument endring i bestemmelse ¡kommuneplan med tema
motorferdel. koomunens referanse 12/2046/LGH

Hei!

Sulitjelma Hytteforening har mottatt høringsdokument i angjeldende sak.
Styret i foreningen behandlet saken i sitt syremøte den 14 ds.
(Vi har tidligere behandlet saken i styremøte den 30.8.2010.
i forkant av sistnevnte møte bekreftet daværende styreleder at foreningen da hadde sendt brev til Fauske Kommune
og bedt om at nettopp en omlegging her.)

Vårt syn i dag er det samme som for halvtannet år siden at vi støtter forslaget om at det skal være tilat å kjøre
scooter 1. påskedag.

,

På vegne av styret i Sulitjelma Hyteforening Arne Kr. mathisen sekretær
~ Fauske kommune

'15LN Saksbeh'léi ti
.,

"

£ll3-ll
Klasserlng

J.JO Sjå-/SL/O
lQ/Q133
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Deres dato: 01.03.2012
Dere reteranse: 12/2046/8LGH
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Fauske kommune

Postboks 93 .
8201 FAUSKE

l

Utt.lelse ..høring av forslag til endring av bestemmelse i kommunedelplan fOr
motorferdsel i utm¡uk og vassdrag -flau.ke kommune

Nordland fylkesk01lune viser tilmotttt høring på forslag tì endrig av bestemmelse i

kommunedelplan for motorferdsel, Fauske kOllune.

Bakgrunn
Det forstås å endte bestemielsen i § 3 "tidspunt for igørig" i gjeldende kommunedelplan
for rnototferdseL. Ojeldendebestenuelser sier at det i.oimåderhvor motorferdsel er tilatt.
lievel er forbudt ã kjøre på l. juledagi i. nyttdag og 1. påskedag. Det foreslås nå at 1.

påkedag skal tas ut av bestemmelsen, slik at det blir tilatt å kjøre scooter også 1. påskedag.

Uttailelse
FyJkeskoinunen registrerer at kommunens høringsdokument ikke lieholder noen
begreJsè fnr ønsket om e.(dtiiger ¡ besternel$ene. Det savnes inOl1asjon om
nyteverdien aven slik endtiJig,sRmt en vurderig av eventuelle negativet konsekvenser~

Fylke$kommunen kan derfor ikke se det fakiske behovet for en endring i dagens
bestemmelser til koinunedelplan for motorferdseL.

Fylkeskonuunen har et hovedanvar fot å ivnreta friluttsinteresstlne i tYlkes~ og
kQmmuneplanleggingen;og om nøvendig frnie innsigelse til planer som ikke er i samsvar
med nasjonal politikk. Det sttegiske målet på nasjonalt nivå j arbeidet med frluftsliv 

er: Alle

ska/ha mulighet til å tdøve .filuftsliv sem helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig
aktiviiei I nærmiljøet og i naturen ellers. Videre har Fylkestinget i Regionalfrilufsstråiegifor
Nordland vedtatt en rekke målsetninger for å strke friluftslivets stillng i fylket. Et av målene
er: Alle grupper i befolkningen skal sikres mulighet til å drive friluftsliv; nærmiljøet og
naturen gjennom langsiktig kommunal arealplanlegging.

FylkeskoU\niuten ber kommunen vurdere hvor vidt den foreslåtte endrngen i
kommunedelpla for motorferdsel kommer i konfikt med frl1ufislivsinteresser i kommunen.

FylkeskQmmPnep-r~gis.trtreLtlJ~Il4rg~!1 ()inlales i vedtaks0tn en"star på arbeidet med å
endre delplan motorferdsel". Kommunedelplan. for liototferdseÏ ~delës hm ì arealbriKssoner
med ulike bestemmelser, og er således nær knyttet til kommuneplanensarea1deL.
Fylkeskommunen ber kommunen vudere hvor vidt arbeìdet med å endre kommunedelplan
for motoderdsel er î overenstemmelse med ønsket om en langsiktig kommun
areaplanegging for å styrke et miljøvenlig frlufsliv.

Adtes-e Post mottak
fylkeshuset
81148 Bodø

Besøksadresse Prinsens gt. 100

Dir.: 7S 65 05 93
Tlf.: 7S 6S 0000
faks:

Saksbehandler:
Enhet:
¡¡.post:
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Det vies fOT øvrg ti natua,gfoldlovens§ 7 som gir prinsipper for all 
offentlig

beslutngstingjfnaturmaigfoldlovens §§ 8 -12. Som ledd i å ivareta dette forutsetter

fylkeskommunell blant anet at kommunens beslutning í saken tas på bakgru av 
en bred

høring hvor aUe berørte interesser har tàtt mulighet til å utte seg ti saken.

Fylkeskomniunen forutsetter at øvge bestemmelser og vilkår for motorferdsel fortSttt vi
.v~tégjeldëlÎde for eventuell motorferdsel' 1. påskedag. Utovet dette har'fylkeskommunen
ingen konientarer til hørigen.
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Fauske og Sørfold lensmannskontor
Salten Politidistrikt

"

Til:
Kopi til:

Fauske kommune, Plan/utvikling

Fra: Per Arnt Ludvigsen

Dato: 17. april 2012

Vedr.: Høringsdokument- Endring av bestemmelse i kommunedelplan med tema
motorferdsel

Viser til brev av 1.3.2012 der merknader ønskes til forslaget om å gjøre 1. påskedag til en ikke
snøskuterfri dag.

Fra Fauske og Sørfold lensmannskontor er det ut fra et politimessig syn ingenting i veien for at
endringen gjennomføres. I oppsynstjenesten har det lenge vært en utfordring at nabokommuner ikke
har samme regler om bruk av snøskuter. Nå har Sørfold forbud, mens Saltdal har åpnet for
skuterkjøring denne dagen. For oppsynet - og publikum - hadde det vært greiest med like regler i
kommuner som grenser til hverandre, spesielt der den lovlige trafikken krysser kommunegrensene.

Per Arnt Ludvigsen
Politibetjent

,
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Arkiv sakID.: 13/258 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet

Sak nr.: 011/13 I KOMMUNESTYRE I Dato: 13.02.2013

VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I
FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 - FORSLAG TIL VARAMEDLEM

Vedlegg: Brev fra NFU Indre Salten datert 01.02.2013

Sammendrag:

Vi har sett et behov for varamedlemmer fra bruerorganisasjonene til kommunalt råd for
likestiling av funksjonshemmede.
Vi har fåttstag-ira-NFtnndre Salten.
Rådmannen ber kommunestyret foreta valget etter forslag fra NFU Indre Salten.

INNSTILLING:

Som nyt varamedlem fra NFU Indre Salten til kommunalt råd for likestiling av
fusjonshemmede for perioden 2011 - 2015 velges:

. Vera Valen, Venset, 8214 Fauske

Even Ediassen
rådman
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Norsk Forbund for
Utvik! ingshem mede

01.02.13.

Styret i Indre Salten NFU har valgt Vera Valen, Venset, 8214 Fauske, som vara for Jostein

Stige i Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
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Helle Jø'rensen
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