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REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2012 - FAUNA KF

Sammendrag:

Se vedlegg.

Etter forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak § 16, skal
særregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter
regnskapsârets slutt.

INNSTILLING:

1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for âr 2012.

3. Selskapets mindreforbruk pâ kr. 536427,- avsettes disposisjonsfondet.

FOR-032/13 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for âr 2012.

3. Selskapets mindreforbruk pâ kr. 536427,- avsettes disposisjonsfondet.



Even Ediassen
râdman
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Foretaket
Fauna KF er et kommunalt

foretak, eid i sin helhet av

Fauske kommune, og hadde sitt

syvende hele driftsår i 2012.

Foretaket har i 2012 vedtatt ny

strategiplan. Gjennom den

reviderte strategiplanen er

rollefordeling og samspill

mellom foretaket og kommune

blitt tydeliggjort. Fauna KFer kommunens fagetat i næringsspørsmåL. Selskapet er

aktiv pådriver i ulike satsinger og utviklingsprosjekter.

Selskapets virksomhet

Styrets arbeid
Gjennom 2012 har styret i Fauna avholdt 6 møter og behandlet 49 saker.

Møter har også dette året vært avholdt ute ved bedrifter. I tillegg har bedrifter vært

invitert til styremøter på Fauna, og gitt informasjon om sine forretningsmessige

utfordringer og muligheter. Styret har i perioden fokusert betydelig på Faunas

strategier og handlingsplan.

Styret ..
Tove Buschman-Rise

Mona M. Pedersen

Størker Bjørnstad

Geir Wenberg

Iselin Marstrander

Personlig vararepresentanter
Stein MørtselI

Elisabeth Langeland

Torvald Bie

Asbjørn Lorentzen

Iren Tverå

Driften i Fauna
Fauna har etablert seg som en synlig aktør i arbeidet med Fauskes nærings- og

stedsutvikling. Flere prosjekt er etablert, og samordning av aktivitet skaper god

uttelling. De prosjektene som klarer å samarbeide enten internt eller utad med andre

prosjekt eller aktører, generer både lettere tilgang på finansiering og skaper større

engasjement og nedslagsfelt.
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Strategi/ha nd Iingspla n

Gjeldende strategiplan for foretaket ble vedtatt av kommunestyret juni 2012. Planen

er et arbeidsdokument for Fauna, og er retningsgivende for de valg som tas

underveis. Handlingsplanen i strategidokumentet er grunnlag for foretaketsfoküs i

det daglige arbeidet.

Økonomi
Fauna hadde i 2012 driftsinntekter på 3.721.603 kroner og driftsutgifter på

3.075.415 kroner. Det regnskapsmessige mindreforbruket for 2012 var på kr

536.427,- Resultatet skyldes tilfredsstillende finansiering av pågående og fremtidige

prosjekter. Selskapet mottar årlige driftstilskudd fra det kommunale næringsfondet.

Tilskuddet var i 2012 på 2,3 milL., inkludert tilskudd til næringsrettede tiltak. Utover

dette har foretaket hentet inn eksterne midler (øvrige tilskudd) til flere prosjekter.

Tilskudd prosjektmidler,

refusjoner
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Figur 1. Oversikt over tilskudd, refusjoner og prosjektmidler for 2012.

Som det framgår av figur 1, henter samtlige prosjekt ekstern finansiering. Dette være

seg egen kommune, Salten Regionråd, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i

Nordland, Innovasjon Norge og andre private eller offentlige aktører.
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Organisasjon

FAUNA KF

Figur 2. Ledelse og ansatte i Fauna, pr. 31.12.2012.

Personell og arbeidsmiljø
Fauna hadde pr 31.12.12 fire ansatte. Faunas medarbeidere besitter et bredt og

variert spekter av kunnskap, erfaring og yrkesbakgrunn. Det bidrar til at vi kan se

prosjektenes utfordringer fra ulike sider. Alle engasjeres i hverandres arbeid for

optimal tilnærming til utfordringene, og det er kort vei mellom ide og handling.

Arbeidsmiljøet oppleves som godt, og det fokuseres på å ha kort vei mellom ide,

beslutninger og iverksetting.

Kompetanse
Fauna har fokus på kompetanseutvikling og oppdatering. De ansatte i foretaket har

ulik erfaring og kompetanse, noe som oppleves som en styrke for foretaket. Dette

omfatter leder- og arbeidserfaring på ulike nivå; forsvaret, samfunnsvitenskap,

journalistikk, NHO, universitet, skoleverket og annet.

Flere næringer har behov for medarbeidere med økt kompetanse. Fauna har fokus

på at det er viktig å motivere for utdanning og kompetanseheving for personer og

bedrifter. I Salten har vi stor mulighet til å motivere bedrifter til å få mer kunnskap

gjennom ulike utdanningsinstitusjoner i regionen.
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Helse, miljø og sikkerhet
Fauna har administrasjon i Sjøgården. Her deler selskapet kontorfellesskap med

flere andre aktører. Det er med å skape trivsel for de ansatte. Av trivselsfremmende

tiltak, er mye av aktiviteten samordnet med de andre i kontorfellesskapet.

Sykefraværet vari 2012 på 2,3% hvorav 2,3% korttidssykemelding og 0%

langtidssykemêlding. Det er ikke utarbeidet en egen plan for HMS i foretaket, da det

ikke er krav om det. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

likestilling
Det var i 2012, 3 menn og 1 kvinne ansatt i Fauna. Kjønnsfordelingen i styret er 60 %

kvinner og 40 % menn, med kvinnelig styreleder. Aldersgjennomsnittet på de ansatte

er 49 år. Selskapets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral.

Aktiviteter og prosjekter i 2012

Førstelinjetjenesten
Fauna har ansvar for kommunenes førstelinjetjenesten for etablerere og gründere.

Her får den som har behov, veiledning og hjelp til etablering av virksomhet, utvikling

av forretningsidé eller hjelp med ulike søknader. Vi har sett en markant økning av

henvendelser fra etablerere som ønsker veiledning. Grunnen til dette er

sannsynligvis en kombinasjon av at flere har fått kjennskap til Fauna, og at det i

større grad har utviklet seg kultur for gründervirksomhet.

'Oversikt antall veiledninger i
2012
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Figur 3. Oversikt over veiledninger i 2012.
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Nærings- og befolkningsutvikling
Innbyggertallet har vært forholdsvis stabilt de siste årene, sammenlignet med Bodø

kommune, som har opplevd økning av folketallet de siste fire årene. Fauske hadde

en liten nedgang fra 9513 i 2011, til 9500 ved utgangen av 2012.

Befolkningsutvikling
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Figur 3. Befolkningsutvikling over 4 år i Fauske og Bodø.

Sammensetningen av de ulike aldersgruppene i befolkningen, er stort sett som i

fylket for øvrig. Men kommunen har likevel en mer bærekraftig

befolkningssammensetning enn en del nabokommuner i regionen. Det betyr at

innbyggerne er arbeidsføre og i produktiv alder. Dermed ivaretas økonomiske,

sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved samfunnet lettere. Målet er derfor å

øke befolkningstallet gjennom rekruttering i aldersgruppen 25-35.

Næringsutvikling
Ved utgangen av 2012, fantes det i enhetsregisteret 1250 bedrifter i Fauske. Her

finner vi tradisjonsrike og solide bedrifter, som søker utvikling for å møte markeder nå

og i tiden framover. Av de 1250 har ca. halvparten ingen ansatte utenom eier. Som vi

ser er underskogen av de aller minste bedrifter stor og en viktig ressurs i kommunen.

I 2012 ble det i foretaksregisteret registrert 39 nye etableringer. Dette innbefatter alle

selskapsformer, men flest aksjeselskap. I tillegg kommer alle enkeltpersonforetak og

andre selskapsformer som ikke er å finne i enhetsregisteret.
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Figur 4. Oversikt over nyetableringer i Fauske kommune de siste to årene.

At de langt fleste valgte aksjeselskap som form, skyldes nok at kravet om aksjekapital

ble satt ned fra 100 tusen til 30 tusen dette året. Dermed har flere sett det mulig å

stifte aksjeselskap i stedet for enkeltpersonforetak.

Oppfølging
Fauna følger aktivt opp det etablerte næringslivet gjennom bedriftsbesøk og jevnlig

kontakt. Dette er en viktig del av Faunas strategi for å styrke det lokale næringslivet.

Olje og gass
Fauna var initiativtaker til olje- og gasskonferanse som ble avholdt i oktober.

Konferansen var rettet mot lokalt næringsliv, som sluttet godt opp om tiltaket (65

deltakere). Foredragsholdere kom fra offshorebedrifter ved Statoil, Nexans samt

Petro Arctic. Fokus var rettet mot mulighetene som fins for lokålt næringsliv til å

levere varer og tjenester til oljeindustrien.

Fauna har fulgt opp de bedriftene i

Fauske som ser mulighet for å innrette

seg mot olje og gass-industrien. Herunder .,~

også koblet bedriftene inn mot olje- og

gass miljøet på Helgeland.

Mineral
I kommunen fins det store

mineralressurser. i den anledning er det

tatt kontakt med Nord-Norge-kontoret i

EU. Fauna gjennomførte besøk til
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Brüssel, i samarbeid med administrasjon og politisk ledelse i kommunen: Det ble

knyttet kontakt, og delegasjonen fikk god gjennomgang av muligheter og kjennskap

til andre lands satsinger på mineralog mineralutvinning.

Flere aktører har meldt sin interesse for utvinning av bL.a. kopper i Sulitjelma-

området. Utfordringene for å få i gang ny gruvedrift er sammensatte. Fauna har i

samarbeid med Nye Sulitjelma Gruver, arbeidet for å komme i posisjon til

mineralutvinning i området. Utover det vil Fauna medvirke til at det etableres et

kompetansesenter for mineral, i Fauske kommune.

Infrastruktur
Det har også vært fokusert på å synliggjøre Fauskes fortreffelige beliggenhet og

styrke som trafikalt knutepunkt. Infrastruktur framheves i denne sammenhengen, der

det bL.a. har vært arbeidet med å få ~,~"

fortgang i etablering av

døgnhvileplass. Målet er å få utvidet

kapasitet for omlasting av gods

mellom bil og bane. Økt handel og

aktivitet innen flere næringer,

skaper mer gods. Derfor vil det

være behov for tjenester knyttet til

transport.

I 2012 var det fokusert på mange områder som er viktige i et utviklingsperspektiv.

Utvikling av infrastrukturen i Sulitjelma-fjellet har også vært viktig. Fauna ser det som

avgjørende at vi får tilrettelagt best mulig for utfart i dette området, som et av

Nordlands største vinterutfartssteder. Her har Fauna hatt et godt og nært samarbeid

med Nordland Fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Start Opp Salten
En stor del av etablereropplæringen er lagt til Start Opp Salten. Dette er et

samarbeid mellom alle ni saltenkommunene. Kursansvar går på omgang mellom

kommunene, og for 2012-2013 har Fauna dette. Gjennomføring av kurset krever stor

egeninnsats fra kommunene. Start Opp Salten er finansiert ved at en mottar tilskudd

fra Innovasjon Norge og fra Salten Regionråd, samt kursavgift fra deltakerne.
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Som tidligere år, ble det også i 2012 tatt opp 30 deltakere til kurset. I

gjennomføringstiden blir det arbeidet med egen ide. Flere samlinger der fagansvarlig

har gjennomgang av ulike tema, egenarbeid, diskusjoner i grupper og veiledning,

fører til at deltakerne får egne utarbeidede bedriftsplaner, som presenteres på

avslutningsarrangement ved Universitetet i Nordland.

Sjunkhatten folkehøgskole

Fra høsten 2012 har forprosjektet til Sjunkhatten folkehøgskole vært en del av

aktiviteten i Fauna. Bror Myrvang, som er ansatt i foretaket, er prosjektleder for

prosjektet. En god søknad er avgjørende for godkjenning, og dermed oppretting av

en ny folkehøgskole. Den vil gi mellom 16 og 20 arbeidsplasser, og sette Fauske

kommune enda tydeligere på kartet.

Bo-lyst
Som virkemiddel ti at folk skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil, har

regjeringen opprettet Bo-lyst. Gjennom ordningen kan det søkes støtte til tiltak for å

skape attraktive lokalsamfunn. Kommunen har vært formell søker.

Etter søknad om støtte fra Kommunal- og Regionaldepartementet til et Bolyst-,

prosjekti Valnesfjord, ble Fauske valgt. I Nordland var det tre kommuner som fikk

tildeling. Fauskes prosjektet har utgangspunkt i Valnesfjord og nærmiljøutvalget sitt

arbeid. Prosjektet vil ledes av Fauna og har en tidsramme på tre år, dvs. fram til mai

2016.
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Vertskaps prosjektet
Som en del av arbeidet med rekruttering, synliggjøring

og omdømme, ble vertskapsprosjektet opprettet. Det

skal være med å sette fokus på Fauske som

vertskommune, både administrativt og i forhold til besøk,

tilflytting og fastboende. Gjennom prosjektet utarbeides

det presentasjonsmateriale i form av film og flerspråklige

brosjyrer.

Vertskapsprosjektet har også arbeidet for å knytte

besøksnæringen (reiselivsnæringen) i kommunen

sammen, for felles profilering i regionen. Prosjektet har

en tidsramme på tre år og vil være med å løfte aktører i

Fauske kommune som vertskap.

~\ ~ 'o- ,\lj~~~~7_.,~~q
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Turistinformasjon
På vegne av Fauske kommune hadde Fauna også i 2012, ansvar for

turistinformasjonen. I samarbeid med Nordlandsmuseet v/Fauske Bygdetun, var

organisering av denne lagt dit. Ordningen har fungert greit, men ikke optimalt, p.g.a.

noe redusert åpningstid. Derfor har arbeidet med å skape et bedre tilbud for

besøkende fra kommunens side, blitt knyttet opp mot Vertskaps-prosjektet.

Ettersom Nordlandsmuseet i utgangspunktet ønsket å avslutte samarbeidet, ble ny

aktør funnet. Fra sesongen 2013 vil turistinformasjonen være tilknyttet Fauske Hotell,

og vil få grønn merking, hvilket betyr turistinformasjon med helårsdrift. Tiltaket vil

forhåpentligvis også genere flere overnattnger og flere fornøyde besøkende.

Fauske - stolt arrangørby
Kulturarrangementer har hatt ekstra oppmerksomhet i året som gikk og man kan si at

2012 sto i idrettens og frivillighetens tegn i Fauske. Gjennomføringen av VM i dans

og NM på ski, ga gode ringvirkninger også til næringslivet i kommunen. Fauna var

engasjert i forhold til begge arrangementene, som ble godt gjennomført som

folkefesten vi håpet på. Selv om det kreves frivillighet i første rekke, er det behov for

at ulike næringer også er engasjerte. Fauske framsto samlet og med stort

engasjement under begge arrangementene. Fauske var et godt vertskap for de

besøkende, og arrangementet var identitetsbyggende for fauskefolk.
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Videre drift

Framtidsutsikter
I 2013 vil Faunafortsette arbeidet med vertskapsprosjektet, ferdigstille søknad for

godkjenning av folkehøgskole, bli vertskap for Bolystprosjektet i kommunen, bidra til

ny gruvedrift i Suliljelma, tilrettelegge for ressurs/kunnskapssenter for mineral, bidra

til bedret infrastruktur, ha fokus på og besøke eksisterende bedrifter i kommunen,

fortsatt arbeide med Start Opp Salten og satsingen på felles profil og nettportal for

førstelinjetjenesten i regionen.

Med bakgrunn i behov for å styrke mineralsatsingen, vil det i løpet av 2013 bli tilsatt

en prosjektleder som skal arbeide med mineralstrategi for Fauske. Fauna vil også

utvikle førstelinjetjenesten ytterligere, for å sikre høy kvalitet på veiledning av

etablerere. Handlingsplanen i strategiplanen vil være et viktig arbeidsverktøy også i

2013, for å nå målsettingen om økt næringsetablering og bosetting.

Som en del av Bolyst-prosjektet, har Fauna fått i oppdrag fra Partnerskap Salten å

arbeide med tilflytting for hele regionen. Her er to konferanser for etablering av

"ildsjel-nettverk" planlagt. Konferansenes form og innhold blir lagt i nært samarbeid

med flere aktører, eksempelvis Distriktssenteret, som har god enaring og kunnskap

på området.

Fortsatt drift
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir et bilde av

selskapets drift og stilling. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt

drift, styret bekrefter at forutsetningene er til stede.

Disponering av årets resultat
Selskapets mindreforbruk på 536.427,- kroner, ovenøres til disposisjonsfondet.

Disponering av mindreforbruket er i tråd med foretakets strategiske og langsiktige

behov, og arbeid med ulike vedtatte prosjekt og satsninger.
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Internflnansiering
Brukavtidligereåts overskudd

Brl.kav disposisjonsfond

Bruk av bundne driftfond

Bruk av, likviditetsreserve 

Sum brukavavsetninger

6 49503
O

49503

3 27611

723302

181 091

o

Overført til investetingsregnskapet
Dekning av tidL åtsregnsk.m. underskudd
Avsatt ti disposisjonsfond

Avsatt ti bundne driftsfond
Avsatt til likviditetsreserve 

Sum avsetninger

ÅRETSREGNSK.M; OVER-UNDERSKUDD

4 181091
186875

o

o

367966

536427
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SALEN
KOMMUNEREVISJON

Til

Kommunestyret i Fauske kommune

Deres ref.: vår ref.: 4240 E6/paa Dato: 11. mars 2013

REVISORS BERETNING FOR FAUNA KF

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Fauna KF, som består av, balanse per 31. desember 2012,
driftsregnskap som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 536 427,-og økonomiske
oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen". Q8 en beskrivelse av vesentlige

anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninser¡ .', '

5tyret og daglig leders(jn,v~rl(ir:..,.regnskapet '

Styret og daglis ledet erart$Varllgf()t~~~~lieldé
fremstillng I samsvar ntidIOv,fo~kl'ft:;(r'1:spd
kontroll som ~t~Og daglll'~~.~,::/, ,'tfllVèOdi
særr,egnskap $.iJM":~k',inneii.lØ,r.'.'ìiflPl~lormasfeil."""""

;,ø')fí' t det gir en dekkende, L",' Ikk, og for slik intern

~"~ mQligsøre . utarbeideisen, av et

,Îfien.m følge av misligheter eller;."._,;:':d

Revisors oppgavert:tøgliktitit

Vår. oppgave er å;'1jli1~~~tøi~jl,;tt'n¡~,l\lttidet~:

Vi har gJennomfØrt't..~~,~~ø,J; '~t;'~ed i
Norge, herund,er int~r.nåtl~~~t' ..', åfds on.
eterlever etiske krav og plarilègger oggje t
sikkerhet forêlt særregriskapet Ikke Inneholder

En revisjon innebærer utførelse av handlins
opplysningene I særregnskapet. De valgte h ,
vurderingen av risikoene for atsærregnskape
skyldes misligheter eller fell. Ved en slik ris
kontrollen som er relevant for foretakets utarb
fremstiinng. Formålet erå utforme revisjon
omstendighetene, men ikke for å SiutttYkk for enm
kontroll. En revisjon omfatter også eo vurdering av o ,
hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet "~.I.jI.l~ñ\:;Î~'i!,
vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet; "
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AAIIIEN
K1MõEREVISJON

Etter vil" oppfatninger innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

KonkluSjon

Etter "år mening er særregnskapet avgitt i samsvar, med lov og forskrifter og gir en dekkende
fremstilling av denfinansielle stillngen til Fauna KF per 31. desember 2012, og av resultatet for
regnskapsåret søm ble avsluttet per denne datoen I samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk.

Uttalels.r om øvrige forhold
Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revlsjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettedtak, og at beløpene I

særregnskapet stemmer med regulert budsjet.

KonklusJon om årsberetningen

Basert på vår revisjon,,l¥~.rrlBskapet som bl$kJ;'l~"~~,r:fl~j\;,ml~er vi at, opplysningene i
årsberetningen om'$ærreiøkapét elikôn~¡stentè'tl,e~'~.rJ"l,~P.,~' er I samsvar med 

lov ogforskrifter. ' ,'.' " ," ',.,.,., ' ,

~cAiJ.~~
Per Lbjørn~indersen
Oppdragsansvarlig revisor

KOPI:

Kontrollutvalget I Fauske
Rådmannen I Fauske
Fauna KF
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Forslag ti vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 19. april 2013 behandlet Fauna KF sittârsregnskap for 2012. Sammen
med ârsregnskapet forelâ foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2012.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av ârsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter
samt foretakets årsberetning tilfredsstiler bruernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av
Fauna KF sin aktivitet i 2012.

Utover dette og det som fremgâr av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 11. mars 2013, har
kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt ârsregnskap for 2012.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 19. april 2013 behandlet Fauna KF sitt ârsregnskap for 2012. Samen
med ârsregnskapet forelâ foretakets ârsberetning og revisjonsberetning for 2012.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter
samt foretakets årsberetning tilfredsstiler brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av
Fauna KF sin aktivitet i 2012.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 11. mars 2013, har
kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt ârsregnskap for 2012.



Rett utskrift:

Dato: 19. april 2013

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommunestyre, kopi til formannskapet og foretaket.
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