
FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 20.06.2013 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr. 042/13 - 055/13

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsenCáfauske.kommune.no
(Husk begrunnelse)

Varamedleiner møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ike kastes etter møe, da møteprotokoll fra møet kun vil inneholde innstiling og vedtak i
sakene.

SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2013

Utdeling av Næringsprisen

Tema: Status planlegging/gjennomføring ny skolestrtur

Sak nr.: Sakstittel:

042/13

043/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

HELHETLIG VURDERING AV DEN KOMMUNALE
EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE KOMMUNE

ØKONOMIMELDING 1/2013

BUDSJETT 2013;. DRlFTSTILPASNINGER

PERSPEKTIVMELDING 2014-2025

HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA

HØRIG AV FORSLAG ENDRINGER I FORSKRFT FOR BRUK AV
MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG pA ISLAGTE VASSDRAG
SAMT INVITASJON TIL A SØKE OM A DELTA I FORSØKSORDNING
MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER

PRISIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS
BOMPENGEFINANSIERIG AV NY VEG MED TILHØRENDE
RUNDKJØRIGER pA RV 80 VESTMYR - KLUNGSET

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNSKOLEN - 2012.

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERIG FOR KOSMOAsEN

FORSLAG TIL DETALJREGULERIG FOR STORGATA 98

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERIG FOR SOLBAKK GÅR, 56/3

TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD

044/13

045/13

046/13

047/13

048/13

049/13

050/13

051/13

052/13

053/13

054/13



055/13 FOLKEHELSEUTVALG I FAUSKE KOMMUNE

Fauske, 13.06.13
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I

I Saksansvarlig: Berit Vestvan JohnsenI 

JouralpostID: 13/5061

Arkiv sakD.: 13/1235

Sluttbehand1ede vedtaksinnstans: Kommunestye

II 
Sak nr.: 042/13 IKOMMUNESTYRE I Dato: 20.06.2013

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 3/2013

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes.

I
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Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

08.05.2013
3/2013

Fra kL. 10:00

Til kL. 17:10
Til behandling: Sakene 021/13 - 041113

Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

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

Varamedlemmer:
Hilde Dybwad, Janne Hatlebrekke, Knut Hævaker, Kjell Sverre Jakobsen, Erling Skagen.

Andre:
Rådmann, kommunalsjefer, økonomisjef, regnskapssjef, kommunikasjonsrådgiver, revisor, skolefaglig
rådgiver, formannskapssekretær, presse.

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

F,.~ki 8.

~RÑe

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 13.05.13

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 Helen Borrack og Felicia Paulsen fra Valnesfjord
skole på fiolin.

Det var ingen merknader til innallnga.

Merknader til dagorden:
. Kjetil Sørbotten (FL):

Etterlyser hva som er gjort etter interpellasjonen i desember ang. bredbåndsutbygging.
. Per-Gunar Skotårn (R):

Stor saksmengde til dette kommunestyremøtet. Viktige saker. Har ikke fått gått
igjennom alle sakene. Det burde vært vedtatt et ekstra møte.

. Kjell Sverre Jakobsen (AFI):

Etterlyser spørsmål i forrige kommunestyremøte ang. forsikring på Sagatun. Har
denne vært brukt? Bruer kommunen forsikringsordningene?

. Ingelin Noresjø (KRF):

Ber om bedre informasjon ang. den nye skoleutbyggingen på Vestrnyra. Det er ansatt
egen prosjektleder. Ber om orientering eller eventuelt en samling som tar for seg hvor
langt vi er kommet i skoleprosjektet.

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent;

Inhabiltet:
Sak 38/13: Ordfører

Tema: IRIS v/adm.dir. Leif-Magne Hjelseng

Sak 38/13 ble behandlet sist på dagsorden.

lngelin Noresjø (KR) ble innvilget permisjon i sak 24/13, men var tilbake innen avstemning.
Trine Nordvik Løkås (AP) ble innvilget permisjon fra og med sak 38/13.
lngelin Noresjø (KR) innvilget permisjon fra og med sak 38/13.

Ottar Skjellhaug (AP) tiltrådte som settevaraordfører under sak 38/13

Svar på spørsmål:
Kjetil Sørbotten:
Kommunalsjef svare. Skal ta bredbåndsvedtaket videre.
Per Gunnar Skotåm:
Ordfører svarte. Dette skal vi ta med videre, Nyt av regnskap, årsmelding og kostraanalyse er
med i dette møtet. Før har dette vært behandlet ijunimøtet.
Kjell Sverre Jakobsen:
Kommunalsjef svare. Kan ikke brue forsikringen på Sagatun. Dette er ikke noe som er
kommet brått, men over tid.



Det siste spørsmålet besvares i neste møte.
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Sak nr.: Saks tittel:

039/13

040/13

041/13

GODKJENNING AV MØTEBOK

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

REFERATSAKER I PERIODEN

ARSREGNSKAP OG ARSBERETNING 2012 - FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP OG ARSBERETNING FOR 2012 - FAUNA KF

ARSMELDING FAUSKEELDRERAD 2012

ARSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RAD FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE 2012

KOSTRA-ANAL YSE 2012

REGJERIGENS MINERALSTRATEGI

PETROSTRATEGIENE FOR BODØREGIONEN

STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGS TIL TAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNSKOLEN - 2012

ORDENSREGLEMENT FOR FAUSKESKOLENE

TILTAKSPLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I
FAUSKESKOLEN

ENDRIG AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM
KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK -
ANMODNING OM KOMMUNAL BEHANDLING

HØRIG - ENDRIG I FORSKRFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN

OMDEFINERIG AV 40 % FOTTERAPEUTSTILLING VED MILJØ OG
AKTIVITETSA VDELINGEN

HABILITET IFM BEHANDLING AV SAKER SOM VEDRØRER
SALTEN KRAFTSAMBAND AS

FORSLAG TIL OMRADEREGULERING FOR JORDBRU

FORSLAG TIL OMRADEREGULERING FOR VENSET HAVN

NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERADET FOR PERIODEN
2011 - 2015

021/13

022/13

023/13

024/13

025/13

026/13

027/13

028/13

029/13

030/13

031/13

032/13

033/13

034/13

035/13

036/13

037/13

038/13



021113: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING:

Vedlagte møtebok nr. 212013 godkjennes.

KOM-021113 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

022/13: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Delegerte saker tas til orientering.

KOM-022/13 VEDTAK- 08.05.2013

Innstillngen ble enstemmig vedtatt.

023/13: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING:

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-023/13 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

024/13: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 - FAUSKE KOMMUNE

INNSTILLING:

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbru i drift kr. 1 750 605,62 dekkes ved bru av

disposisjonsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153918,40 dekkes ved bru av

ubundet investeringsfond



FOR-031113 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbru i drift kr. 1 750 605,62 dekkes ved bruk av

disposisj onsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153 918,40 dekkes ved bru av

ubundet investeringsfond

KOM-024/13 VEDTAK- 08.05.2013

Rådmanen orienterte.

Formanskapets innstillng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbru i drift kr. 1 750605,62 dekkes ved bru av

disposisjonsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153 918,40 dekkes ved bruk av

ubundet investeringsfond

025/13: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2012 - FAUNA KF

INNSTILLING:

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

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

3. Selskapets mindreforbruk på 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 år 2012.

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

KOM-025113 VEDTAK- 08.05.2013



Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

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

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap forår 2012.

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

026/13: ÅRSMELDING FAUSKE ELDRERÅD 2012

~ INNSTILLING:

Foreliggende utkast til Arsmelding 2012 fra Fauske Eldreråd godkjennes.

ELD-013/13 VEDTAK- 17.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse under det årlige seniortreffet
på Fauske hotell:
Det ble også gjennomført arangement i forbindelse med De eldres dag i løpet av oktober
på Sagatun i Sulitjelma, helse og sosialsenteret i Valnesfjord og på Fauske helsetun.

VEDTAK:
Foreliggende utkast til Årsmelding 2012 med merknader fra Fauske Eldreråd godkjennes.

KOM-026/13 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utkast til Arsmelding 2012 med merknader fra Fauske Eldreråd
godkjennes.

027/13: ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNALE RÅD FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE 2012

INNSTILLING:

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestiling av
fusjonshemmede godkjennes

FUN-013/13 VEDTAK- 15.04.2013

Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestiling av
fusjonshemmede godkjennes med følgende merknad:



Under punktet om befaring legges det til:
Befaring torgheisen og parkeringsplasser utenfor Amfi og ned mot sjøen.

KOM-027/13 VEDTAK- 08.05.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende utkast til årsmelding 2012 fra Fauske kommunale råd for likestiling av
fusjonshemmede godkjennes med følgende merknad:

Under punktet om befaring legges det til:
Befaring torgheisen og parkeringsplasser utenfor Amfi og ned mot sjøen.

028/13: KOSTRA-ANAL YSE 2012

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

FOR-033/13 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNETYRET:
Saken tas til orientering.

KOM-028/13 VEDTAK- 08.05.2013

Økonomisjef orienterte.

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

029/13: REGJERINGENS MINERAL STRATEGI

INNSTILLING:

*

PLUT-022113 VEDTAK- 16.04.2013



Saken ble enstemmig vedtatt sendt kommunestyret til politisk diskusjon.

KOM-029/13 VEDTAK- 08.05.2013

Ottar Skjellhaug (AP)og Ronny Borge (H) foreslo:
Mineralmeldinga tas til orientering.

Fauske kommune er positiv til regjeringens strategi for mineralnæringen som legger
grulag for en fremtidsrettet og forsvarlig mineral utvinning i Norge.
Den legger et nytig grulag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi

og arealplanleggingen.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdanning og
kompetanseutvikling innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et
kompetansesenter for mineralnæringen på Fauske.

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med
næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i
kommunen blir ivaretatt.

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av
mineralutvinning i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for
mineralkommuner, for å samjøre felles interesser overfor nasjonale myndigheter og
mineralbransjen.
-- -- -- -----

AP/H's forslag ble trukket.

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Mineralmeldingen tas til orientering og Fauske kommune er positiv til at den
foreligger. Den legger et nytig grulag for arbeidet med Fauske kommune sin
mineralstrategi og arealplanleggingen.

Videre tilslutter kommunestyret seg rådmanens vurdering i saken, og innlemmer den
i kommunens videre arbeid med mineralstrategien.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdaning og
kompetanseutvikling innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et
kompetansesenter for mineralnæringen på Fauske.

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med
næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i
kommunen blir ivaretatt.

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av
mineralutvinning i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for
mineralkommuner, for å samjøre felles interesser overfor nasjonale myndigheter og
mineralbransjen.



Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Mineralmeldingen tas til orientering og Fauske kommune er positiv til at den
foreligger. Den legger et nytig grunnlag for arbeidet med Fauske kommune sin
mineralstrategi og arealplanleggingen.

Videre tilslutter kommunestyret seg rådmanens vurdering i saken, og innlemmer den
i kommunens videre arbeid med mineralstrategien.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdanning og
kompetanseutvikling innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et
kompetansesenter for mineralnæringen på Fauske.

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med
næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i
kommunen blir ivaretatt.

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av
mineralutvinning i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for
mineralkommuner, for å samkjøre felles interesser overfor nasjonale myndigheter og
mineralbransjen.

030113: PETROSTRATEGIENE FOR BODØREGIONEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunestyret ber Regionrådet om å ta initiativ til en gjennomgang av organiseringen
og sammensetning av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjonen.

FOR-037/13 VEDTAK- 29.04.2013

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo:
Saken sendes over ti kommunestyret uten realitetsbehandling.
Det settes ned et utvalg bestående av ordførerinstitusjonen, gruppeleder AP og
gruppeleder opposisjon, som legger frem en høring i forhold til prinsipper for
petrostrategier for Saltenregionen.

AP' s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes over til kommunestyret uten realitetsbehandling.
Det settes ned et utvalg bestående av ordførerinstitusjonen, gruppeleder AP og
gruppeleder opposisjon, som legger frem en høring i forhold til prinsipper for
petrostrategier for Saltenregionen.

KOM-030/13 VEDTAK- 08.05.2013



Ordfører fremmet utvalgets, nedsatt av formannskapet for å legge frem en
høring i forhold ti prinsipper for petrostrategier for Salten region, følgende
innstiling:

1. Kommunestyret slutter seg i prinsippet til Petrostrategiene for Saltenregionen.
Kommunestyret foreslår at navnet Bodø regionen endres til Saltenregionen i hele
dokumentet.

2 A. Fauske kommune foreslår at det under forord til aktivitetsplan forpetrostrategi
for Saltenregion presenteres hva Saltenregion består av, og en presentasjon av de
enkelte ni kommunene i Salten.
Hver enkelt kommune presenterer hvilke fortrinn den enkelte kommune har med å yte
tjenester til oljeindustrien.

2B. For Fauske kommune ønskes slik presentasjon:

Fauske kommune ligger sentralt i Salten med ca. 10.000 innbyggere og er et
transportknutepunt i regionen og Nordland. Et allsidig næringsliv med kompetanse
innenfor kraft og bedrifter med kompetanse som kan tilby leverandørtjenester til
offshore industrien.
Fauske har tilrettelagt sentralt beliggende næringsarealer som kan tilbys nyetablering
av bedrifter tilknytet offshore industrien.

3. Det bes om at Regionrådet tar initiativ til en gjennomgang av organiseringen og
sammensetningen av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjon.

Utvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret slutter seg i prinsippet til Petro strategiene for Saltenregionen.
Kommunestyret foreslår at navnet Bodø regionen endres til Saltenregionen i hele
dokumentet.

2 A. Fauske kommune foreslår at det under forord til aktivitetsplan for petrostrategi
for Saltenregion presenteres hva Saltenregion består av, og en presentasjon av de
enkelte ni kommunene i Salten.
Hver enkelt kommune presenterer hvilke fortrinn den enkelte kommune har med å yte
tjenester til oljeindustrien.

2B. For Fauske kommune ønskes slik presentasjon:

Fauske kommune ligger sentralt i Salten med ca. 10.000 innbyggere og er et
transportknutepunkt i regionen og Nordland. Et allsidig næringsliv med kompetanse
innenfor kraft og bedrifter med kompetanse som kan tilby leverandørtjenester til
offshore industrien.
Fauske har tilrettelagt sentralt beliggende næringsarealer som kan tilbys nyetablering
av bedrifter tilknytet offshore industrien.

3. Det bes om at Regionrådet tar initiativ til en gjennomgang av organiseringen og
samensetningen av Salten olje- og gassutvalg, herunder prosjektorganisasjon.



031113: STRATEGIER FOR MILJØ- OG NÆRINGSTILTAK I LANDBRUKET I
FAUSKE KOMMUNE 2013 - 2016

INNSTILLING:

Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruet i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruen av tilskuddsmidlene innenfor ramen av gjeldende
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

PLUT -026/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske
kommune 2013 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut.

KOM-031/13 VEDTAK- 08.05.2013

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det framlagte forslag til "Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruet i Fauske
kommune 20 L 3 - 2016" godkjennes.

Rådmanen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor ramen av
gjeldende forskrifter hvis dette er nødvendig for å nyte tilskuddsmidlene fullt ut.

032/13: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

INNSTILLING:

Driftsutvalget tar saken til orientering.

DRIF-019/13 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftsutvalget tar saken til orientering.



KOM-032113 VEDTAK- 08.05.2013

Ingelin Noresjø (KR) foreslo:
Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide
og føye til lokale mål og vurderinger for hverindeks, samt en oppsumerende
konklusjon.

KR's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide
for føye til lokale mål og vuderinger for hver indeks, samt en oppsumerende
konklusjon.

033/13: ORDENSREGLEMENT FOR FAUSKESKOLENE

INNSTILLING:

Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende som
kommunens reglement for alle skolene kommune eier.

DRIF-016113 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende som
kommunens reglement for alle skolene kommune eier.

KOM-033/13 VEDTAK- 08.05.2013

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo følgende endring i § 4 k):
I friminuttene skal elevene forlate klasserommet, og gå ut i ((friluft)).
Elever i barnetrinnet skal ikke forlate skolens område uten tilatelse.

Hege Harsvik (FL) foreslo følgende endring i § 4 g):
§ 4 g) ha tilatelse fra ansatt ved skolen for å fotografere og ta video- eller lydopptak i
skoletiden.

Kjell Eilertsen (FL) foreslo følgende endring i § 10:
Mistanke om straffbare forhold meldes politiet.

Steffen Halsbakk (AP) foreslo følgende endring i § 4 t):
La mobiltelefon og andre verktøy for multimediaavspiling være avslått i alle
opplæringssituasjoner. Dette gjelder også kamera.



Disse kan bare brukes ved tilatelse fra skolen.

AP's forslag ble vedtatt med 30 mot 1 stemme.
FL' s forslag § 10 ble enstemmig vedtatt.
FL's forslag § 4g) ble enstemmig vedtatt.
AFI's forslag ble forkastet med 28 mot 3 stemmer.
Driftsutvalgets innstiling med endringer ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagt forskrift til ordensreglement for skolene i Fauske gjøres med dette gjeldende
som kommunens reglement for alle skolene kommunen eier med følgende endringer:
§ 4f)

La mobiltelefon og andre verktøy for multimediaavspiling være avslått i alle
opplæringssituasjoner. Dette gjelder også kamera.
Disse kan bare brukes ved tilatelse fra skolen.

§ 4g)
Ha tilatelse fra ansatt ved skolen for å fotografere og ta video- eller lydopptak i

skoletiden.

§ 10

Mistanke om straffbare forhold meldes politiet.

034/13: TILTAKSPLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ I
FAUSKESKOLEN

INNSTILLING:

Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø vedtas slik den foreligger.
Det gjøres et videre arbeid ved den enkelte skole i løpet av skoleåret 2012/2013 der hver
skole må synligjøre hvordan denne har blitt implementert og styrende for deres årshjul og
virksomhet.

DRIF-017/13 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø vedtas slik den foreligger.
Det gjøres et videre arbeid ved den enkelte skole i løpet av skoleåret 2012/2013 der hver
skole må synligjøre hvordan denne har blitt implementert og styrende for deres årshjul og
virksomhet.

KOM-034/13 VEDTAK- 08.05.2013

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.



VEDTAK:
Tiltaksplan for elevenes psykososiale miljø vedtas slik den foreligger.
Det gjøres et videre arbeid ved den enkelte skole i løpet av skoleåret 2012/2013 der
hver skole må synligjøre hvordan denne har blitt implementert og styrende for deres
årshjul og virksomhet.

035/13: ENDRING AV DET ORGANISATORISKE SAMARBEIDET MELLOM
KOMMUNENE OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK -
ANMODNING OM KOMMUNAL BEHANDLING

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nyt
samarbeidsorgan, ((Overordnet samarbeidsorgan)) OSO med Nordlandsykehuste HF.
Fauske Kommune skal stile seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO.

DRIF-015113 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nyt
samarbeidsorgan, ((Overordnet samarbeidsorgan)) OSO med Nordlandsykehuste HF.
Fauske Kommune skal stile seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO.

KOM-035/13 VEDTAK- 08.05.2013

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyret slutter seg til vedtaket og mandat fra RESO med endring til nyt
samarbeidsorgan, ((Overordnet samarbeidsorgan)) OSO med Nordlandsykehuste HF.
Fauske Kommune skal stile seg positiv på henvendelser om å bli fast medlem i OSO.

036/13: HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN

INNSTILLING:

Følgende høringsuttalelse sendes BLD:
l. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer tilfredsstilende.

Deltakerne kan være på forskjellge nivå i de fire ferdigheter, også når de skal gå
opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli
at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kunne det ha
vært mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at
deltaker er klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve.



2. For å kunne oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøve avviklingen over hele
landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen som er
satt vuderes som rimelig.

3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer
tilfredsstilende.

4. A bruke alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre
alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en
potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. I tilegg er dette en skala
som allerede er innarbeidet i skole- og universitets system i Norge.

FOR-040/13 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Følgende høringsuttalelse sendes BLD:

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fugerer tifredsstilende.

Deltakerne kan være på forskjellge nivå i de fire ferdigheter, også når de skal gå
opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli
at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kunne det ha
vært mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at
deltaker er klar til å gâ opp til deler av avsluttende prøve.

2. For å kune oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over hele
landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen som er
satt vuderes som rimelig.

3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fugerer
tilfredsstilende.

4. A brue alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre
alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en
potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. I tilegg er dette en skala
som allerede er innarbeidet i skole- og universitetssystem i Norge.

KOM-036/13 VEDTAK- 08.05.2013

Formannskapets innstillng ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Følgende høringsuttalelse sendes BLD:

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fugerer
tilfredsstilende. Deltakerne kan være på forskjellge nivå i de fire ferdigheter,
også når de skal gå opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå
opp i hele prøven kan bli at flere må kontinuere for å få bestått alle
ferdighetene. Alternativt kunne det ha vært mulighet for å gå opp i deler av
prøven når deltaker og lærer var enig om at deltaker er klar til å gå opp til deler
av avsluttende prøve.

2. For å kune oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over
hele landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen
som er satt vuderes som rimelig.



3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer
tilfredsstilende.

4. A brue alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre
alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en
potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. ltilegg er dette en

skala som allerede er innarbeidet i skole- og universitetssystem i Norge.

037/13: OMDEFINERING AV 40 % FOTTERAPEUTSTILLING VED MILJØ OG
AKTIVITETSAVDELINGEN

INNSTILLING:

40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres til en 100 %
fagleder- og aktivørstiling.

DRIF-014/13 VEDTAK- 10.04.2013

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 2:
Driftsutvalget/Kommunestyret viser til eldrerådets uttalelse i saken og ber rådmannen ta
initiativ for å organisere og legge tilrette for en fotterapitjeneste for pasienter på
sykehjemmet og for hjemmeboende som har behov for tjenesten.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
FL' s forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres til en 100 %
fagleder- og aktivørstiling.

KOM-037/13 VEDTAK- 08.05.2013

Kjell Eilertsen (FL) foreslo:
Fauske kommuneopprettholder kommunalt tilbud om fotpleietjeneste primært for
pasienter i institusjon og hjemmeboende eldre og funsjonshemmede.

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 22 mot 9 stemmer avgitt for FL' s forslag.

VEDTAK:
40 % fotterapistiling og 60 % ledig stiling som aktivitør omdefineres til en 100 %
fagleder- og aktivørstiling.

038/13: HABILITET IFM BEHANDLING AV SAKER SOM VEDRØRER
SALTEN KRFT SAMBAND AS

INNSTILLING:



Ordfører er habil, både til å treffe avgjørelser som retter seg mot SKS AS og til å ivareta
Fauske kommunes eierinteresser i selskapet.

FOR-038/13 VEDTAK- 29.04.2013

Ordfører fratrådte som inhabiL.

Jørn Stene (FL) foreslo:
Ordfører er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser i selskapets
generalforsamlinger.

Innstilingen ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL' s forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Ordfører er habil, både til å treffe avgjørelser som retter seg mot SKS AS og til å ivareta
Fauske kommunes eierinteresser i selskapet.

KOM-038/13 VEDTAK- 08.05.2013

Ordfører fratrådte som inhabiL.

Nils Christian Stein bakk (FL) foreslo:
Ordfører er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser i selskapets
generalforsamlinger.

Hans Henrik Holmvik (H) foreslo:
Saken trekkes.

H's forslag ble trukket.
FL' s forslag ble truet.

Kjell Sverre Jakobsen (AFI) foreslo:
De juridiske betraktninger fra advokat Holm og Benson tas til orientering.

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo:
Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke er inhabil i alle spørsmål tilknyttet til behandling i
SKS.

Formanskapets innstiling ble enstemmig forkastet.
AFI's forslag ble vedtatt 26 mot 2 stemmer.
R's forslag ble forkastet 26 mot 2 stemmer.

VEDTAK:



De juridiske betraktninger fra advokat Holm og Benson tas til orientering.

039113: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR JORDBRU

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

PLUT-027/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

KOM-039/13 VEDTAK- 08.05.2013

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Jordbru.

040/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HA VN

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i plankaret, jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
a) FAl er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt

avkjørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
b) F A2 er privat atkomstfor eksisterende boliger i område Bl og B2.
c) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SBl.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.



a) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø og justering terrengfor
atkomstveg og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for
området.

b) Opparbeiding av parkering P L-P 3 skal ferdigstiles før det kan gis
brukstilatelse for KAl.

c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 c) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse for flytebrygge i SBI.

d) Før F A2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (gammelvegen) stenges.
e) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf Lov 9. Juni 1978

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.

PLUT-028/13 VEDTAK- 16.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i planaret, jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
a) FAl er felles offentlig atkomst for brukere av molo og naustområde samt

avlgørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
b) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.
c) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SBI.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
a) Før gjennomføring av tilak som eks. fyllng i sjø ogjustering terreng for

atkomstveg og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for
området.

b) Opparbeiding av parkering P L-P 3 skal ferdigstiles før det kan gis
brukstilatelse for KAI.

c) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 c) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse for flytebrygge i SBI.

d) Før F A2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlgørsler (gammelvegen) stenges.
e) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for

eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf Lov 9. Juni 1978

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.



KOM-040/13 VEDTAK- 08.05.2013

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Venset havn.

Ny atkomst til Bl og B2 tas inn i planaret, jf. planar revidert 07.02.2012.

Reguleringsbestemmelsenes § 3, pkt. 3.2 skal lyde slik:

3.2 Felles atkomst, FA1-FA3.
d) FAl er felles offentlig atkomstfor brukere av molo og naustområde samt

avlqørsel til FA3. FAl er kommunal veg.
e) FA2 er privat atkomst for eksisterende boliger i område Bl og B2.
j) FA3 er privat atkomstfor brukere av småbåthavn SBI.

Reguleringsbestemmelsenes § 6, pkt. 6.1 skal lyde slik:

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.
j) Før gjennomføring av tiltak som eks. fyllng i sjø og 

justering terrengfor
atkomstveg og parkering m. m. skal det utarbeides geoteknisk rapport for
området.

g) Opparbeiding av parkering PI-P3 skal ferdigstiles før det kan gis

brukstilatelse for KA 1.

h) Opparbeiding av parkering pr. båtplass jf 3.6 c) skal ferdigstiles før det kan
gis brukstilatelse for flytebrygge i SBI.

i) Før F A2 tas i bruk skal eksisterende 2 avlqørsler (gammelvegen) stenges.

j) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses
og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf Lov 9. Juni 1978

nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.

041113: NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERÅDET FOR
PERIODEN 2011 - 2015

INNSTILLING:

Lillan Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord
pensj onistforening.

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

. Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord

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

. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord



FOR-045113 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Lilian Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord
pensjonistforening.

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

. Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord

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

. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord

KOM-041/13 VEDTAK- 08.05.2013

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Lilian Løkås innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem i eldrerådet fra Valnesfjord
pensjonistforening.

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

. Ragnhild Olsen, Helskog, 8215 Valnesfjord

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

. Bjørg Hagen, Hagenes, 8215 Valnesfjord
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Sammendrag:

* 
Kommunest yret har i sak 074/12 fattet følgende vedtak;

((Kommunestyret vedtar å opprette et tidsavgrenset prosjekt i perioden 2012 og 2013, for en
helhetlig vurdering av den kommunale eiendomsmasse, jfr vedlagte prosjektplan.
Prosjektorganisering iht vedlagte prosjektplan. Som politisk representant til styringsgruppen
velges: Tom Vidar Karlsen. Prosjektet fremlegger en egen sak til kommunestyret i løpet av 1
halvår 2013. Kommunestyret holdes informert underveis i prosjektarbeidet. Prosjektet

finansieres innenfor vedtatt budsjett))

Saksopplysninger:

Prosjektet har gjennom 2012 og 2013 arbeidet målrettet med å kartlegge og få oversikt over den
totale kommunale eiendomsmasse og deiis tilstand. Prosjektet har utarbeidet følgende
delrapporter;

Delrapport 1 ((Eiendomsforvaltning i Fauske kommune og FDVU-kostnaden). Rapporten
gir en oversikt over hvilke kostnader vi har i vår eiendomsforvaltning.
Delrapport 2 (ailstandsvurderingen). Rapporten karlegger tilstanden på formålsbyggene
i Fauske kommune og danner grunnlaget for vedlikeholdsplanlegging.
Delrapport 3 ((Kommunale boligen). Rapporten gir en vudering av våre
boligeiendommer og deres tilstand samt ser på områdets utfordringer og behov
Delrapport 4 ((Bygg og helse)). Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge
av manglende vedlikehold i kommunale bygg, og
Delrapport 5 ((Organisering)). Rapporten går gjennom de ulike måtene å organisere
eiendomsforvaltningen på og gir en anbefaling.

Fauske kommune er også tildelt kr 300000 fra Husbanen til finansiering av dette prosjektet.



Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen er svært godt fornyd med det arbeidet som er utført i prosjektet. Vi har nå skaffet
oss en god oversikt over tilstanden i den kommunale eiendomsforvaltningen. Rapporten viser at
Fauske kommune allerede i dag bruker tilstrekkelig med økonomiske midler i vår
eiendomsforvaltning, men at midlene brues i stor grad til drift av bygninger, og ikke til
vedlikehold og utvikling. Dermed er Fauske kommune i en situasjon hvor det må taes grep for å
rette opp situasjonen.

Etter rådmanens mening må følgende tiltak gjennomføres;

Innføring av prinsippet om kostnadsdekkende husleie. Dette innebærer at alle enheter i
kommunens organisasjon Ïar en status som (deietakef)) og må betale de faktiske
kostnader som er forbundet med deres brusareaL. Dette innebærer eks å betale for strøm.
Hensikten med å innføre et slikt prinsipp er at vi da får større fokus på arealkostnader. I
dag blir alle slike kostnader håndtert sentralt av Enhet Bygg-og Eiendom.

Ekstra tildeling av kr 5 mil pr år i 1 O år for å iverksette ekstra vedlikeholdstiltak. Dette

baserer seg på det etterslepet vi har i Fauske kommune mht manglende vedlikehold over
tid.

Etablering av et boligkontor som del av eiendomsforvaltningen. Det er nødvendig å
etablere en egen boligtjeneste i Fauske kommune for å ivareta på en langt bedre måte de
boligsosiale utfordringer vi har. I dag risikerer enkelte innbyggere å bli en ((kasteball))
mellom ulike kommunale instanser.

Innføring av kostnadsdekkende husleie for de kommunale boligene. Dette medfører at
alle kostnader knytet til å anskaffe og drifte leilgheter/boliger blir lagt inn i husleien.
Dette vil innebære at enkelte leilgheterlboliger vil få en høyere husleie, men dette kan i

enkelte tilfeller kompenseres gjennom bruk av ulike statlige støtteordninger.

Organisasjonsmessige endringer. Rådmanen tilrår at det etableres et kommunalt foretak
(Fauske Eiendom KF) som får ansvaret for å ivareta forvaltningen av kommunens
eiendomsmasse. For å understøte en markant kursendring i Fauske kommunes
forvaltning av eiendommene ønsker rådmanen etablering av et eget foretak som ivaretar
rollen som profesjonell eiendomsforvalter.

Rådmannen har ført samtaler med de tilitsvalgte og kommet frem til enighet om de
gruleggende ramer for et slikt foretak. Avtalen ligger vedlagt. Rådmannen velger også å
fremlegge et forslag til vedtekter for et kommunalt foretak.

Videre prosess vil være at rådmanen arbeider videre med å legge grulag for en
organisasjonsmessig endring forn 1 januar 2014. Dersom kommunestyret fatter et vedtak iht
forslag ti innstiling vil rådmannen komme tibake i budsjettdokumentet for 2014 med de
praktiske detaljer rudt etableringen av et kommunalt foretak innenfor eiendomsforvaltningen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:



1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for
eiendomsforvaltningen forn 1 januar 2014.

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF
3. Ordningen evalueres etter 2 år.
4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse

heruder inkludert de kommunale boliger.
5. Kommunestyret bevilger kr 5 mil til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen.
6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide
boliger.

FOR-049/13 VEDTAK- 03.06.2013

Prosjektleder orienterte.

Jørn Stene (FL) foreslo:
1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer
kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler og
oppretter, forn. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for
eiendomsforvaltningen.

3. Enheten benevnes ((Eiendomsforvaltning)).

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak
samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger.

5. Før kommunestyret tar stiling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal
innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil
kommunestyret ha seg forelagt fra rådmanen en utredning som belyser hvilke
konsekvenser dette kan få for bruere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke
minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i
kommunen som bruere av kommunale boliger. Rådmannen bes også belyse hvordan
man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med ((gratis leie av kommunale
bygg til bar og ungdom)).

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mil. til ekstra vedlikeholdstiltak pr.
år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og
økonomiplanen.

Rådmanens forslag til innstiling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL' s
forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for
eiendomsforvaltningen forn 1 januar 2014.

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF
3. Ordningen evalueres etter 2 år.
4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse

heruder inkludert de kommunale boliger.
S. Kommonestyret bevilger kr 5 mil til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen.
6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide
boliger.

DRIF-074113 VEDTAK- 13.06.2013

Prosjektleder orienterte.

Jørn Stene (FL) foreslo:
1. Den fremlagte rapport og delrapporter belyser på en god måte de utfordringer
kommunen har innenfor forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Rapportene tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar derfor at man innenfor nåværende personellressurser samler og
oppretter, forn. 1. januar 2014, en egen kommunal enhet med ansvar for
eiendomsforvaltningen.

3. Enheten benevnes ((Eiendomsforvaltning)).

4. I enheten inngår også boligkontoret med ansvar for kommunens boligsosiale tiltak
samt helhetlig forvaltning av samtlige eide og innleide boliger.

5. Før kommunestyret tar stiling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal
innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil
kommunestyret ha seg forelagt fra rådmanen en utredning som belyser hvilke
konsekvenser dette kan få for bruere av kulturbygg, skolebygg, idrettsbygg osv., og ikke
minst hvilke konsekvenser dette kan få for de sosialt og økonomisk vanskeligstilte i
kommunen som brukere av kommunale boliger. Rådmanen bes også belyse hvordan
man innenfor dette prinsipp kan videreføre ordningen med ((gratis leie av kommunale
bygg til barn og ungdom)).

6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å bevilge kr. 5 mil. til ekstra vedlikeholdstiltak pr.
år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og
økonomiplanen.

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

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for
eiendomsforvaltningen forn 1 januar 2014.

2. Foretaket benevnes Fauske Eiendom KF
3. Ordningen evalueres etter 2 år.
4. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie innføres for den kommunale eiendomsmasse

heruder inkludert de kommunale boliger.
5. Kommunestyret bevilger kr 5 mil til ekstra vedlikeholdstiltak pr år gjennom de 10

neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og økonomiplanen.
6. Det etableres et boligkontor i eiendomsforetaket med ansvar for kommunens

boligsosiale tiltak samt helhetlig forvaltning av samtlige kommunalt eide og innleide
boliger.

Even Ediassen
Rådmann

Utskrift sendes:
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Forslag til
Vedtekter for Fauske Eiendom KF

§ i Om foretaket
Foretakets navn er Fauske Eiendom KF.
Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold ti vedtak i Fauske kommunestyre sak nr.
xx/2013 og i tråd med lov 25.9.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kapit-
tel 11.
Foretaket er fullt ut eid av Fauske kommune, jf kommuneloven §61.
Foretakets kontor er i Fauske kommune.

§ 2 Formål
Foretaket skal eie

. Forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige

prinsipper.
. Ivareta kommunens byggherrefunksjon.

. Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

§ 3 Styrets sammensetning
Kommunestyet i Fauske kommune oppnevner styret, styrets leder og nestleder.
Styret består av 5 personer, hvorav 1 velges av og blant de ansatte i foretaket.
Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at maksimalt to styremedlemmer skiftes sam-
tidig.
Styremedlemmer valgt blant de ansatte trer ut av styret dersom de avslutter ansettelsesforholdet i
foretaket.

§ 4 Styrets myndighet og ansvar
Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder fore-
taket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfksjonen.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrif-
ter, formål og vedtekter.

Styret skaltil enhver tid forholde seg til gjeldende strategier og retningslinjer på overordnet kom-
munalt nivå, økonomiplan og årsbudsjett, personalpolitiske retningslinjer og andre vedtak eller
retningslinjer fastsatt av bystyret, samt inngåtte avtaler som binder hele kommunen.

Fauske kommune er èn arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Fauske kommunes arbeidsgiverpoli-
tikk gjennomføres i foretaket. De avtaler og ordninger som gjelder i Fauske kommune gjelder
også i foretaket, herunder pensjons- og tariffavtaler.

Styrets fullmakter til kjøp og salg av eiendommer er begrenset til det til enhver tid gjeldende
rammevilkår som kommunestyret har fastsatt.

Styret kan opprette separate aksjeselskaper tilknytet enkelteiendommer innenfor foretakets for-
måL. Styret i foretaket er generalforsamling i heleide aksjeselskaper. En eventuell organisering av
aksjeselskapet må vedtas av Fauske kommunestye.
I den grad det flytes aktiva fra foretaket til selskaper som er egne juridiske enheter skal dette be-
sluttes av kommunens sentrale organer.

Styret skal påse at virksomheten bidrar til samarbeid som sikrer enhetlg opptreden for 
Fauske

kommune.

J



Styret rapporterer til kommunestyret i Fauske kommune. Styret ansetter daglig leder og fastsetter
daglig leders lønn.

Styret kan oppta lån i Fauske kommunes lånefond innenfor rammevilkår fastsatt av kommune-
styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
har møteleder dobbeltstemme.
Styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes med henvisning til konkrete bestemmelseri lovverket. .
§ 5 Daglig leder
Foretaket skal ha en daglig leder.
Daglig leder utøver sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§ 71 og 73.
Daglig leder møter i styet med tale- og forslagsrett.

§ 6 Styringsdokumenter
Foretaket skal utarbeide nødvendige styringsdokumenter, økonomiplan og virksomhets-
plan/årsbudsjett med utgangspunkt i kommunens overordnede rammebetingelser.

§ 7 Budsjett og regnskap
Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter. Det
skal føres driftsregnskap og balanse etter regnskapslovens prinsipper.
Styret skal sammen med årsbudsjett foreslå nødvendig lånebehov slik at kommunestyret kan vedta
nødvendige fullmakts rammer.
Styret skal årlig fremme forslag til hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd
skal dekkes.
Det skal benytes tilsvarende revisor som resten av den juridiske enheten Fauske kommune benyt-
ter.

§ 8 Rapportering
Foretaket skal følge de til enhver tid gjeldene rapporteringsrutiner for Fauske kommune.
I tilegg skal styret hvert år fremlegge en beretning for kommunestyret om foretakets resultater
foregående år.

§ 9 Vedtektsendringer
Foretakets vedtekter vedtas og endres av Fauske kommune styre.

§ 10 Oppløsning av foretaket
En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av Fauske kommunestyre. Forpliktelser og verdier
vil fortsatt tihøre Fauske kommune.



AVTALE

Mellom Fauske kommune og de ansatte SOlD er berørt av opprettingen av
Fauske Eiendom KF(Bygg og eiendom og boligforvaltningen)

L. Bakgrunn og formål

Denne avtale er inngått på bakgr av forslag om opprettingen av Fauske Eiendom KF.

(Kommunestyrets møte den 20. juni 2013).

Avtalen skal i det følgende beskrive hvilke rettigheter og plikter som skal legges til gru ved
overføring av de ansatte fra Fauske kommune til Fauske Eiendom KF.

De forhold Som er omtalt i de følgende punter er drøftet i møter mellom de berørte arbeids-
takerorganisasjoner og verneombud for de berørte avdelinger den

02.05.2013
16.05.2013

2. Konkrete avtalepunkter

2.1 Som hovedregel skal de ansattes forhold til arbeidsgiver være uendret ved omorganise-
ringen fra kommunal virksomhet til kommunalt foretak. Tilitsvalgtordninger og ver-
netjenester organiseres som i kommunen for øvrig og i henhold til hovedtariffavtalen,
hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.
Fauske Eiendom KF forholder seg som arbeidsgiver til lov og avtaleverk(HTA, HA,
AML) samt Fauske kommunes lokalt vedtatte personalpolitiske retningslinjer. Dette
omfatter også forsikringsordninger og pensjonsordninger. Jmr. Vedtekter Fauske eien-
domKF § 4

((Fauske kommune er èn arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Fauske kommunes arbeids-
giverpolitikk gjennomføres i foretaket. De avtaler og ordninger som gjelder i Fauske
kommune gjelder også i foretaket, herunder pensjons- og tarifavtalen).

2.2 Etter omorganseringen skal de ansatte så langt det er mulig tilbys same typer ar-
beidsoppgaver som tidligere. For øvrig vises det til arbeidsgivers alminnelige styrings-
rett.

2.3 Ved overføring fra nåværende virksomhet til det kommunale foretaket skal hver enkelt
medarbeider fà utstedt et overføringsbrev/tilsettingsbrev.

2.4 Foretaket skal evalueres etter to hele driftsår der de ansattes meninger vektlegges.

2.5 Det forutsettes innføring av kostnadsdekkende husleie og forespeilet vedlikeholdset-

tersleps tilskudd.



2.6 Ved eventuelt opphør av det kommunale foretaket eller dersom foretaket tilbakeføres
til Fauske kommune, har de ansatte krav på å bli gitt ansettelse i/bli tilbakeført til
Fauske kommune i til tilnærmet like oppgaver.

2.7 Ansatte skal være representert i foretakets styre med 115

2.8 Dersom det oppstår uenighet mellom partene i forbindelse med denne avtalen, forhol-
der man seg til hovedavtalens bestemmelser.

Fauske,

den 21.mai 2

~~
Rådmann

FagfOrbUbdet.d.cl~/7~
Delta...... ...... .....................

Nito..................................
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AVTALE

Mellom Fauske kommune og de ansatte som er berørt av opprettingen av
Fauske Eiendom KF(Bygg og eiendom og boligforvaltningen)

1. Bakgrunn og formål

Denne avtale er inngått på bakgru av forslag om opprettingen av Fauske Eiendom KF.
(Kommunestyrets møte den 20. 

juni 2013).

Avtalen skal i det følgende beskrive hvilke rettigheter og plikter som skal legges til gru ved
overføring av de ansatte fra Fauske kommune til Fauske Eiendom KF.

De forhold som er omtalt i de følgende punter er drøftet i møter mellom de berørte arbeids-
takerorganisasjoner og verneombud for de berørte avdelinger den

02.05.2013
16.05.2013

2. Konkrete avtalepunkter

2.1 Som hovedregel skal de ansattes forhold til arbeidsgiver være uendret ved omorganse-
ringen..ra kommunal virksomhet til kommunalt foretak. Tilitsvalgtordninger og ver-
netjenester organiseres som i kommunen for øvg og i henhold til hovedtarffavtalen,
hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.
Fauske Eiendom KF forholder seg som arbeidsgiver til lov og avtaleverk(HTA, HA,
AML) samt Fauske kommunes lokalt vedtatte personalpolitiske retningslinjer. Dette
omfatter også forsikrngsordninger og pensjonsordninger. Jmr. Vedtekter Fauske eien-

domKF § 4

((Fauske kommune er èn arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Fauske kommunes arbeids-
giverpolitikk gjennomføres iforetaket. De avtaler og ordninger som gjelder i Fauske
kommune gjelder også i foretaket, herunder pensjons- og tarifavtalen).

2.2 Etter omorganiseringen skal de ansatte så langt det er mulig tilbys same tyer ar-

beidsoppgaver som tidligere. For øvrig vises det til arbeidsgivers alminnelige styrings-
rett.

2.3 Ved overføring fra nåværende virksomhet til det kommunale foretaket skal hver enkelt
medarbeider få utstedt et overføringsbrev/tilsettingsbrev.

2.4 Foretaket skal evalueres etter to hele driftsår der de ansattes meninger vektlegges.

2.5 Det forutsettes innføring av kostnadsdekkende husleie og forespeilet vedlikeholdset-

tersleps tilskudd.



2.6 Ved eventuelt opphør av det kommunale foretaket eller dersom foretaket tilbakeføres
til Fauske kommune, har de ansatte krav på å bli gitt ansettelse i/bli tilbakeført til
Fauske kommune i til tinærmet like oppgaver.

2.7 Ansatte skal være representert i foretakets styre med 1/5

2.8 Dersom det oppstår uenighet mellom partene i forbindelse med denne avtalen, forhol-
der man seg til hovedavtalens bestemmelser.

Fauske,

~v v. .
Rådmari

Fagforbubdet.... ..... ...... ...... ......

Delt~~~et.........

Nito.....,............................
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AVTALE

Mellom Fauske kommune og organisasjonene som organiserer ansatte som er berørt av
opprettingen av Fauske Eiendom KF(Bygg og eiendom og boligforvaltningen)

L. Bakgrunn og formål

Denne avtale er inngått på bakgru av forslag om opprettingen av Fauske Eiendom KF.
(Kommunestyrets møte den 20. juni 2013).

Avtalen skal i det følgende beskrive hvilke rettigheter og plikter som skal legges til gru ved
overføring av de ansatte fra Fauske kommune til Fauske Eiendom KF.

Informasjon er gitt i møter innen ((Bygg og eiendom)) og samlet informasjonsmøte
16.05.2013

2. Konkrete avtalepunkter

2.1 De ansattes formelle forhold til arbeidsgiver er uendret ved omorganiseringen fra
kommunal virksomhet til kommunalt foretak. Fauske kommune er arbeidsgiver for
alle ansatte som arbeider ved Fauske Eiendom KF.

Tilitsvalgtordninger og vernetjenester organiseres som i kommunen for øvrig og i
henhold til hovedtariffavtalen, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Det er naturlig at
organisasjonene velger en egen tilitsvalgt for foretaket.

Fauske Eiendom KF forholder seg som arbeidsgiver til lov og avtaleverk (HT A, HA,
AML) samt Fauske kommunes lokalt vedtatte personalpolitiske retningslinjer. Dette
omfatter også forsikringsordninger og pensjonsordninger. Jf. Vedtekter Fauske eIen-
domKF § 4

((Fauske kommune er én arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Fauske kommunes arbeids-
giverpolitikk gjennomføres iforetaket. De avtaler og ordninger som gjelder i Fauske
kommune gjelder også iforetaket, herunder pensjons- og tarifavtaler)).

2.2 Etter omorganiseringen skal de ansatte så langt det er mulig tilbys samme typer ar-
beidsoppgaver som tidligere. For øvrig vises det til arbeidsgivers alminnelige styrings-
rett og arbeidstakernes stilingsvern etter AML og HT A.

2.3 Ved overføring fra nåværende virksomhet til det kommunale foretaket skal hver enkelt
medarbeider få utstedt et overføringsbrev/tilsettingsbrev.

2.4 Foretaket skal evalueres etter to hele driftsår der de ansattes meninger vektlegges.

2.5 Foretakets ansatte kan ikke overføres aksjeselskaper eller andre selskaper som styret

oppretter, uten etter avtale med organisasjonene.



2.6 Ved eventuelt opphør av det kommunale foretaket eller dersom foretaket tilbakeføres
til Fauske kommune, har de ansatte krav på å bli gitt ansettelse i/bli tilbakeført til
Fauske kommune i til tilnærmet like oppgaver.

2.7 Ansatte skal være representert i foretakets styre med 1/5 av representantene, dog med

minst 1 representant.

2.8 Dersom det oppstår uenighet mellom partene i forbindelse med denne avtalen, forhol-
der man seg til hovedavtalens bestemmelser.

Fauske, Jf/r - ~/3

den 2L.mai 2013.

£.â~.
Rådmann

~~~ -??,~' ~/Y
Ø;ti~vLL-
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Forslag til
Vedtekter for Fauske Eiendom KF

§ 1 Om foretaket
Foretakets navn er Fauske Eiendom KF.
Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Fauske kommunestyre sak nr.
xx/20B og i tråd med lov 25.9.1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kapit-
tel 11.
Foretaket er fullt ut eid av Fauske kommune, jf kommuneloven § 61.
Foretakets kontor er i Fauske kommune.

§ 2 Formål
Foretaket skal eie

. Forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige

prinsipper.
. Ivareta kommunens byggherrefunksjon.

. Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

§ 3 Styrets sammensetning
Kommunestyret i Fauske kommune oppnevner styret, styrets leder og nestleder.
Styret består av 5 personer, hvorav 1 velges av og blant de ansatte i foretaket.
Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte har en funksjonstid på 2 år. Valg aV disse styremed-
lemmer skjer på samme måte som for valg av ansattes representanter i aksjeselskaper.
Styremedlemmer valgt blant de ansatte trer ut av styret dersom de avslutter ansettelsesforholdet i
foretaket.

§ 4 Styrets myndighet og ansvar
Foretaket ledes av styret. Styret har myndighettil å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder fore-
taket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med de ti enhver tid gjeldende lover, forskrif-
ter, formål og vedtekter.
Styret skal til enhver tid forholde seg ti gjeldende strategier og retningslinjer på overordnet kom-
munalt nivå, økonomiplan og årsbudsjett, personalpolitiske retningslinjer og andre vedtak eller
retningslinjer fastsatt av bystyret, Samt inngåtte avtaler som binder hele kominunen.

Fauske kommune er én arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Fauske kommunes arbeidsgiverpoli-
tikk gjennomføres i foretaket. De avtaler og ordninger som gjelder i Fauske kommune gjelder
også i foretaket, herunder pensjons- og tariffavtaler.

Styrets fullmakter ti kjøp og salg av eiendommer er begrenset til det til enhver tid gjeldende
rammevilkår som kommunestyret har fastsatt.

Styret kan opprette separate aksjeselskaper tilknytet enkelteiendommer innenfor foretakets for-
måL. Styret i foretaket er generalforsainlìng i heleide aksjeselskaper. En eventuell organisering av
aksjeselskapet må vedtas av Fauske koinmunestyre.
I den grad det flytes aktiva fra foretaket til selskaper som er egne juridiske enheter skal dette be-
sluttes av kommunens sentrale organer.

Styret skal påse at virksomheten bidrar ti samarbeid som sikrer enhetlg opptreden for Fauske
kommune.



Styret rapporterer til kommunestyret i Fauske kommune. Styret ansetter daglig leder og fastsetter
daglig leders lønn.

Styret kan oppta lån i Fauske kommunes lånefond innenfor rammevilkår fastsatt av kommune-
styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
har møteleder dobbeltstemme.
Styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes med henvisning ti konkrete bestemmelser
i lovverket.

§ 5 Daglig leder
Foretaket skal ha en daglig leder.
Daglig leder utøver sin funksjon i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§ 71 og 73.
Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett.

§ 6 Styringsdokumenter
Foretaket skal utarbeide nødvendige styringsdokumenter, økonomiplan og virksomhets-
plan/årsbudsjett med utgangspunkt i kommunens overordnede rammebetingelser.

§ 7 Budsjett og regnskap
Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter. Det
skal føres driftsregnskap og balanse etter regnskapslovens prinsipper.
Styret skal sammen med årsbudsjett foreslå nødvendig lånebehov slik at kommunestyret kan vedta
nødvendige fullmakts rammer.
Styret skal årlig fremme forslag ti hvordan eventuelle overskudd skal disponeres eller underskudd
skal dekkes.
Det skal benytes tilsvarende revisor som resten av den juridiske enheten Fauske kommune benyt-
ter.

§ 8 Rapportering
Foretaket skal følge de til enhver tid gjeldene rapporteringsrutiner for Fauske kommune.
I tilegg skal styret hvert år fremlegge en beretning for kommunestyret om foretakets resultater
foregående år.

§ 9 Vedtektsendringer
Foretakets vedtekter vedtas og endres av Fauske kommune styre.

§ 10 Oppløsning av foretilket
En eventuell oppløsning av foretaket må vedtas av Fauske kommunestyre. Forpliktelser og verdier
vil fortsatt tilhøre Fauske kommune.
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FD VU-kostnader

FORMÅL

Kommunestyret i Fauske kommune har i sak 074/12 "bedt om å tà seg forelagt egen sak
vedrørende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsforvaltningen i

økonomiplanperioden" .

Denne rapport er å anse som første del av prosjektet: ))Helhetlig vurdering av den kommunale
eiendomsforvaltning i Fauske kommune)).

Rapportens formå/er å kartlegge Fauske kommunes økonomiske innsats i sin eiendomsforvaltning,
påpeke svakheter og forbedringspotensialer og å sette økonomisk forbruk opp mot anerkjente
normtall/nøkkeltall eller Lee.
Rapporten er første delrapport i en serie rapporter som skal se på den totale eiendomsforvaltningen i
kommunen.
Kommende rapporter vil ta for seg FDVU kostnader for leide bygg og boliger.
Rapport om eiendommenes tilstandsgrad og vedlikeholdsetterslep, kommunens fremtidige areal
behov og eiendomsforvaltningens kompetansebehov og organisering. vil følge som en naturlig del av
prosjektet.

Rapporten er å anse som et administrativt verktøy.

***
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

SAMMENDRAG

Kommuner og fylkeskommuner besitter en bygningsmasse på om lag 33 millioner m2. Dette utgjør
ca. 10 % av Norges totale bygningsmasse, og mer enn halvparten av den offentlige eide
bygningsmasse.
Fauske kommune besitter en eiendomsmasse på mer enn 60 000m2 som fordeler seg på skoler,
eldresentre, sykehjem, barnehager, rådhus og andre administrasjonslokaler, idrettshaller,
samfunnshus, leiebygg og boliger.

Formålsbygg og boliger

IFor:deling avformålsbygg og boliger (m2)
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Figuren viser fordeling av formålsbygg og boliger i Fauske kommune

Politiske prioriteringer og handlefrihet er i mye større grad avhengig av eiendomsforvaltning enn de
fleste politikere er klar over.

Kommunepolitikerne må bli klar over den innvirkning vedlikehold og eiendomsdrift har på budsjett
og prioriteringer, og hvordan politikerne er bundet til eiendomsforvaltning.

For å kunne ivareta eiendomsmassen og den daglige drift på en forsvarlig måte vil det være en
utfordring å ha tilgjengelig godt kvalifisert personell, innen alle nivåer i eiendomsfOrvaltningen.

De fleste kommuner sliter med vedlikeholdsetterslep og følgeskadene av forsømt vedlikehold koster

kommunene dyrt i form av kroner og helseproblemer.

God eiendomsforvaltning og verdisikring av eiendomsmassen gjennom effektiv drift og vedlikehold
er en stor utfordring. Dette fordrer at økt kunnskap og kompetanse innen fagområdet.

FDVU kostnader Side 3



Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

Bygningsmassen på Fauske
Bygningsmassen i Fauske kommune sett i forhold til gjennomsnittstall for mindre, mellomstore og
store kommuner. Fauske kommer i kategorien mellomstore kommuner.

Gjennomsnittstall

Bygn i ngs type Kvadratmeter Fauske m2 Norge m2

(Fauske 9482 innb.) brutto areal pr innbygger pr innbygger
Skoler 19471 2,1 'tl)

2'1

Helsebygg 11862 1,3 ~ 1,1
e,." !jf.

Rådhus/admin 4630 0,5 0,'5

Barnehager 2123 0,2 u ,,0,3
;iF "

Andre bygg 4284 0,5 0,4
Leiebygg 4834 0,5

\-, ~.¡jf

Boliger 6073 0,6 O)
Ku Itu r( i d rett,samfu nn)

"
7304 0,8.1 0,2

Idrett , 0,4
Sum'1Snitt '60581

, '¡:, 6;4'c'
lt¡ 5,7

~
Små'lkommun\;r,.mindre enn 5 000 innbyggere (9,5) m

Mellom store kommuner, 5000 til 2000 innb. (6)- ~
Store kommuner, flere enn 20 000 innbyggere (5) ".

Tabellen viser en oversikt over kommunens bygningsmasse og gjennomsnitts areal i forhold til
landsgjennomsnittet.

Tabellen tilsier at Fauske kommunen har litt i overkant av bygningsareal i forhold til innbyggertallog
dette utgjør 3000-4000m2. Demografiske og geografiske forhold kan være en årsak.

Bygningsmassen er en av kommunenes største utgiftsposter, men også en stor ressurs, og utgjør 15-

20 % av det kommunale budsjett.
Dagens nyverdi av de kommunalt eide bygningene i Fauske kommune ligger på mer enn 1,2
milliarder kroner hvis man bruker 25 000' kr per kvadratmeter i byggekostnader.

Kommunens bygninger er i hovedsak skoler, alders og sykehjem, barnehager, boliger, kirkebygg og
rådhus. Byggene skal ha lang teknisk levetid, fra 50-70 år, og forvaltningen av eiendommene bør
derfor ha et langsiktig perspektiv og være i en posisjon som ivaretar endringene i kommunal
tjenesteyting.

Mangel på planmessig vedlikehold påvirker brukere og miljø, og fører ofte til kostnads krevende tiltak
til utbedringer, såkalte "skippertak" når byggene blir i en slik forfatning at dette kreves for å kunne
bruke byggene.

Disse tiltakene vii alltid koste mer enn et jevnt vedlikeholdstrykk over tid.

Godt vedlikeholdte bygg og effektiv forvaltning bør være sentralt innenfor
kommuneadministrasjonen for å redusere unødige kostnader, fremme et godt inneklima, og gi
brukerne sunne og gode arbeidsforhold.

Mange undersøkelser har vist at tilstanden på byggene er en suksessfaktor som fremmer kvaliteten
på tjenestene som leveres.

'(25 OOOkr/pr m' brukes gjerne som en snittverdi for bygg, selv om mange byggverk har langt høyere kostnader(eks. helsebygg), og mange
har lavere kostnader(eks.loger)

FDVU kostnader Side4 .



Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

FDVU KOSTNADER

I begrepet eiendomsforvaltning inngår funksjonene forvaltning, drift og vedlikehold, samtutvikling av
eiendommer (forkortet FDV / FDVU).

(F- forvaltningskostnader, D- driftskostnader, V- vedlikeholdskostnader, U- utviklingskostnader)
For å få frem en likeverdig behandling av eiendomsforvaltning og andre kommunale tjenester er det
viktig å kunne identifisere, konkretisere og synliggjøre hva det koster å holde bygningene i god stand,
og å synliggjøre kostnadene på en slik måte disse kan analyseres og gi romfor benchmarking.
Disse kostnadene er FDVU kostnader; forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingskostnader. For å dra
nytte av tallmaterialet er det viktig å skille mellom kostnadstypene innen FDVU prinsippene.

Totale FDVU kostnader i Fauske kommune

FDVU kostnader
40..

Ql

~ 35

~ 30

25

20

15

10

5

o

35

Forvaltning Drift . Vedlikehold Utvikling

Figuren viser en totaloversikt over FDVU kostnadene i kommunen

Fordelingen av FDVU kostnadene gir en god pekepinne på hvordan forfatningen innen
eiendomsforvaltningen i en kommune er.

Driftskostnadene er den mest betydningsfulle del av forvaltningskostnadene og er avhengig av
vedlikehold i den form at godt vedlikeholdte bygg fordrermindre driftskostnader

Høye driftskostnader pr. ml indikerer et manglende vedlikehold over tid. Som følge av forsømt
vedlikehold vil driftskostnadene; renhold, energi og utilfredsstillende tekniske anlegg bli
uforholdsmessige høye.

Vi får dermed en dreining fra variable kostnader(vedlikehold og utvikling) til faste kostnader(drift).
Dette skjer uten at det totale bildet på kostnader innen eiendomsforvaltningen endrer seg av

betydning.
Over tid fører dette til en reduksjon av verdien på bygningene og vedlikeholdsetterslep.

Kommunenes netto driftsutgifter til eiendomsforvaltningen per innbygger var i 2011 på om lag
4600 kroner i FDVU kostnader.(Boliger og egne kapitalkostnader(renter og avskrivninger) er ikke
tatt med)

FDVU kostnader Side 5



Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FD VU-kostnader

INNLEDNING

Eiendomsforvaltningen i Fauske kommune er en støttefunksjon for den tjenesteyting
(kjernevirksomhet) som kommunen driver. God og fornuftig kommunal eiendomsforvaltning er å
forvalte ressursene på en forsvarlig, og kostnadseffektiv måte.

Brukerne skal ha praktiske bygg med god kvalitet på luft, varme og lysforhold.
Byggene skal være av god etisk kvalitet, som ivaretar kjernevirksomhetens behov og utvikling.
Byggene er en ramme rundt brukerne som skal ivareta deres helse-, miljø- og sikkerhetsbehov på en
forsvarlig måte, og som igjen fremmer kvaliteten på utøvelsen av primærfunksjonene.

Kommunens eiendomsforvaltere ivaretar i førsterekke befolkningens ressurser, eiendommer bygd
opp over tid, og som innehar store verdier. Kommunale eiendommer har hatt en stor utvikling de
siste tiår. Andre funksjoner enn tidligere skal ivaretas. Moderne eiendommer er svært tekniske, og
krever god kompetanse fra driftspersonell, for å være effektive.

Eiendomstyper

Kommunens eiendommer deles vanligvis inn i ulike typer bygninger alt ut fra hva eiendommene har
som formåL.

. Formålsbygg/tjenestebygg som består av: Skoler, sykehjem, barnehager, rådhus, kultur og
idrettsbygg.

. Boliger: kommunalt drevne boliger for å ivareta spesielle funksjoner: Ordinære boliger,
psykiatri boliger, eldreboliger, sosialboliger og andre boliger for vanskeligstilte. Små og utkant
kommuner har en betydelig andel boliger for egne ansatte.

. Eiendommer: Eiendommer som kan være av strategisk betydning en gang i fremtiden for å
kunne ivareta strategiske planer innenfor boligbygging, formålsbygg eller annen kommunal
virksomhet.

Denne rapporten tar for seg formålsbygg
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

1. ROLLENE I EIENDOMSFORVALTNINGEN
Ofte ser vi en tredeling av rollene i eiendomsforvaltningen, eier, bruker og forvalter og ofte erdisse
aktørene forskjellige instanser(aktører)

. Eier

Det overordnede ansvar for kommunale bygg vil alltid ligge hos kommunestyret. Dette
gjelder ikke bygg som eies aven annen juridisk person. Kommunale foretak, KF, har
kommunestyret som juridiske eier. Aksjeselskap, AS, er egen juridisk person. Eieransvaret
omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor offentlige myndigheter, lov og forskrifter,
kreditorer, låneinstitusjoner etc.. På eieransvaret hviler også ansvaret for brukerne av
bygningene.

. Bruker

Brukerrollen ivaretas av bygningens bruker, rektorer, enhetsledere, skolesjef, helsesjef, etc.
Elever og eldre, men også ansatte, sammen med organisasjoner og lag som bruker
bygningene, har her også sin rolle.
Brukeransvaret ligger i første rekke på rapportering til eier/forvalter om endringer og skader,
men også å effektivisere bruken av bygningene, begrense energiforbruk, renhold,
avfallshåndtering etc.

. Forvalter

Forvalterrollen går i hovedsak ut på å ivareta eiers interesser og det ansvaret eier har overfor
brukere og offentlige myndigheter. Forvalter ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling av bygningene. Det er heller ikke uvanlig at forvalter innehar en utvidet rolle og også

ivaretar en del servicefunksjoner.

FDVU kostnader Side 7



Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

Avtaler

For å kunne ivareta eiendomsmassen på en betryggende og forsvarlig måte slik at verdien av
eiendommene opprettholdes, offentlige pålegg etterkommes og at byggene blir hensiktsmessig for
kommunens tjenesteyting må vi ha en avtale som regulerer forholdet mellom de forskjellige aktører,
en brukeravtale.
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Figuren viser aktørene som er berørt; brukeravtalen som er sentral, og styrer forholdene mellom
aktørene, og FDVU kostnadene som det viktige fundamentet.

Avtale for eiendom, bygg og anlegg i kommunen bør omfatte alle eide formålsbyggjtjenestebygg og
retningslinjer for forvaltningen skjer etter prinsipper styrt fra Norsk Standard NS 3454.

Avtalen vil være ett redskap for, og å gjennomføre av kommunes eiendomspolitikk, og å sikre at
kommunen har hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting.

Videre å sørge for effektiv ivaretakelse av bygningene, forvalte, drifte og vedlikeholde bygningene.

Gjennom rehabilitering av eiendommene, sørge for at eiendomsmassen utvikles i samsvar med
kommunens forutsetninger for service nivå og utvikling i kommunen.

Byggene skal være en ramme rundt brukerne som ivaretar deres helse, miljø og sikkerhetsbehov på
en forsvarlig måte, og som igjen fremmer kvaliteten på utøvelsen av primærfunksjonene. Uten et
godt forankret rammeverk vil ikke dette la seg gjøre på en forsvarlig og god økonomisk måte.

Tilleggstjenester; annen drift - og service avtaler, kan reguleres i egne avtaler og bør utføres på
bestilling. Strukturen i NS 3454 kategori: Service.
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FD VU-kostnader

FDVU(S-P) kostnader og vedlikeholdsetterslep

. "F" Forvaltning

Omfatter kostnader i forbindelse med ledelse og administrasjon av eiendommer.
Leiertakeradministrasjon, arealdisponering, forsikringsavtaler, økonomisk analyse; regnskap,
budsjett, nøkkeltallsanalyse, HMS, personalansvar, og andre forhold regulert gjennom lover og
forskrifter

. "D" Drift

Utførelse av de oppgaver som må gjøres for at bygget skal fungere, teknisk og økonomisk.
Det omfatter løpende drift, planlegging av arbeidsoppgaver, serviceavtaler, generell drift og
oppsyn med bygninger og installasjoner.
SD (sentral driftskontroll) anlegg, energi, renhold, avfallshåndtering, vakt og sikring.

. "V" Vedlikehold

Forebyggende, planlagt og periodisk arbeid som utføres jevnlig for å hindre forfall som følge av
normal slitasje (maling, boning).
Løpende vedlikehold (tilfeldig vedlikehold) omfatter arbeid som ikke er planlagt, men som må

gjøres for å rette uforutsigbare forhold (hærverk, innbrudd etc.)
Dette kan også defineres som drift.
Opprettholder at bygningen som helhet fungerer etter sin hensikt innenfor en gitt brukstid.
Utskiftninger av bygningsdeler og komponenter som har kortere levetid enn bygget defineres
som vedlikehold (f.eks. vinduer).

. "U" Utvikling

Utvikle og oppgrader ett fastsatt kvalitetsnivå på bygninger og tekniske installasjoner.
Sikre bygningene over tid i forhold til brukere, myndigheter, marked og dagens krav.(f. eks. nytt
brannvarslingsanlegg, bedre ventilasjon etc.)
Oppussing kan defineres her avhengig av intensjonen.

. "5" Service

Tjenester som støtter kjernevirksomheten og som ikke direkte har med eiendomsforvaltningen å
gjøre (bud, post/ pakkehenting, transport). Drift og vedlikehold av brukers anlegg (f eks. eget
alarmanlegg, rullestoler, vaskemaskiner etc.) Dette faktureres separat og inngår normalt ikke i
husleie.

. "pli Potensial

Utviklingspotensial i forhold ti/alternativ anvendelse ved gjennomføring av ombygging, påbygg,
utomhus områder. Potensial er en strategisk verdi som normalt ikke inngår i (FM) bygg og
eiendomsforvaltningen.

. Vedlikeholdsetterslep

Kommuner som ikke har satt av tilstrekkelig med midler til å gjennomføre et verdibevarende
vedlikehold, bygger opp et vedlikeholdsetterslep. Hvis en slik praksis får lov å vare over år,
utvikler de årlige vedlikeholdstiltakene seg til renoveringsprosjekt. Tiltakene blir da mer
omfattende og betydelig dyrere for hvert år som går. Summen av alt vedlikehold som ikke er
gjennomført omtales som vedlikeholdsetterslep
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Eiendomsforvaltning (Fauske kommune FDVU-kostnader

FDVU kostnader fordelt påbygg kategori (Fauske kommune)
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Figuren viser FDVU kostnader fordelt på bygningskategori i kroner per kvadratmeter.

Kostnadene fremkommer som kr. Pr. m2 på forskjellige nivåer innen FM (Facility Management) eller
den samlede eiendomsforvaltning. Det fremgår tydelig at driftskostnadene (oransje søyle) er svært
høye spesielt på skolebygg, helsebygg og barnehager.

Vedlikeholdskostnadene er svært lave og har antagelig vært lave over tid. Dette medfører at

driftskostnaden (faste kostnader) øker som følge av for lite vedlikeholdstrykk.
Byggene forfaller og kommunen må kompensere med økte driftskostnader. Itillegg må kommunen
foreta investeringer for å kunne bruke bygge på en noenlunde brukbar måte.

Det er ikke uvanlig at en slik situasjon fører til brukerproblemer, dårlige arbeidsforhold, dårlig klima
og lav produktivitet i byggene.

Forvaltningskostnader og driftskostnader er å regnefor faste kostnader. Det vil si de kostnadersom
må til for å kunne drive og å bruke bygningene. Disse er tilnærmet lik fra år til år på byggene som er i
bruk.

Vedlikehold og utviklingskostnader er aven mer variabel art, her kan kostnadstrykket være variabelt

(og bør være variabelt) i forhold til de forskjellige bygg. Dette på grunn av at man bør følge en
overordnet plan som tar for seg vedlikehold og utvikling (oppgraderinger) basert på behov, og har en
langsiktig planleggings struktur.

For å få god oversikt over kostnadene innen FM bør det innføres unik nummerering av hvert enkelt
bygg, samt at det konteres i forhold til NS 3454. Forslag til gjennomføring er vist i rapporten. Det kan
være på sin plass at alle eiendomsrelatert konteringsarbeidflyttes til eiendomsforvaltningen i en
eller annen form. Dette vil ikke endre kostnadsbildet for administrasjonspersonelL. Oppgavene gjøres
i dag, men ikke med FDVU struktur

En slik endring vil gi en unik oversikt over de totale FDVU kostnadene i kommunen. Kostnader pr. m2
bygg. Gårdsregnskap på totalt nivå, samt FDVU nivå. I tillegg er det enkelt å få fram kostnader pr.
bruker, pr. skoleelev, barnehage, eldre etc., samt også areal pr bruker.
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

Nøkkeltall og LCC

Nøkkeltall er registrerte kostnader og forbrukstall o.l. per enhet over tid eller samtidige registrerte
kostnader, forbrukstall og lignende for like enheter. (NS 3454)
Ved bruk av nøkkeltall erdet lett å se potensialer for forbedringer, og rette resurser inn mot avvik.
Oppmerksomheten rettes i økende grad mot optimalisering av ressurser, innsparingsmuligheter og
reduksjon av kostnader.

Nøkkeltall passer best for større kommuner. Store kommuner med stor bygningsmasse, da helst over
50 000 m2, vil ha mulighet for å flytte kostnader og større vedlikeholdsoppgaver fra ett bygg til ett
annet ved behov.

Ärskostnadsberegninger for hvert bygg kan utføres for å få frem brukbare tall for vedlikehold i
kommuner med forholdsvis lite areaL.
Utviklingsoppgaver kan være vanskelig å forutse. Erfaringstall sier ca. 3 % av de totale kostnadene til
et bygg pr år, og bør sees i sammenheng med større vedlikeholdsarbeider. Det er ikke uvanlig at
andre kostnader enn offentlige pålegg legges til utvikling.
Brukernes krav om endringer i bygget er også vanskelige å forutse, men erfaringsvis så har selvet
nytt bygg ofte betydelige utviklingsoppgaver de første årene.

For en kommune med 50 000 m2 eller mer, kalkuleres det ofte med 170 kr/m2(200B) i
vedlikeholdskostnader. Basert på 60 års levetid og 6 % kalkulasjonsrente. (Multiconsult og PWC rapport:

Vedlikehold i kommunesektoren; Fra forfall til forbilde)

Med dagens kostnadsbilde (2012) beregner og bruker de store eiendomsforvalterne i Norge (f.eks.
5tatsbygg)200kr/m2 for bygg som har beregnet levetid på 60 år.

LCC kostnader (basert på NS 3454)

Hva er livssykluskostnader?
Livssykluskostnader er summen av investeringskostnader og totale FDV-kostnader over byggets
livsløp. Først ved å vurdere den totale summen vil man få et riktig bilde av hvor mye et bygg koster å
bygge og drifte. Det er denne summen som bør ligge til grunn ved valg av løsninger.
Livssykluskostnader delt på byggets levetid gir kostnader pr år dvs. årskostnader.Kr .. I i

I
,..

'i

År

LCC kommer av engelsk Life Cyele Cost, på norsk livssykluskostnad. Når man foretar LCC-
beregninger av et bygg- eller anleggsprosjekt, ser man på kostnader for oppføring, såkalte
investerings- eller kapitalkostnader, og årlige kostnader i driftsperioden inkludert vedlikehold,
også kalt FDVU-kostnader. Summen av kapitalkostnader per år og FDVU-kostnader per år gir
årskostnadene for bygget eller anlegget.
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Eiendomsforvalining i Fauske kommune FD VU-kostnader

Hvorfor lCC?

Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering.
Muliggjør sammenligning av alternativer som grunnlag for å gjøre et valg som gir mest

kostnadseffektiv balanse mellom kapital- og driftskostnader. - Hva kan vinnes på driftssiden mot
hvilken investering på kapitalsiden?
Utarbeidelse av kostnadsrammer, FDV(U)- budsjetter, etablere nøkkeltall, avdekke
forbedringsmuligheter, benchmarking etc.( Bjørberg)
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Ârskostnaden = kostnadsdekkende husleie
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Det er ikke noe mål i seg selv å ha lavest mulig årskostnad, men det er et mål å sette kostnadstall for
de alternativerman har. Det vil si; konsekvensen av investeringene.

Hvorfor foreta livssykluskostnadsberegninger?
i følge § 6 "lov om offentlige anskaffelse" så skal man ta hensyn til livssykluskostnader. Enkelte valg

som gjøres under planlegging og prosjektering, kan føre til økte FDV-kostnader. Andre valg som eks.
tiltak som reduserer energi- og vedlikeholdsutgiftene vil senke FDV-kostnadene. Ofte vil det være
lønnsomt i et livssyklus perspektiv å investere i tiltak som reduserer FDV-kostnadene selv om

investeringskostnadene øker noe; livssykluskostnadene (og årskostnadene) vil reduseres.( DIFI)

3%

Il Kapital kostn. .

. Forvaltningskostn.

lJ Driftskostnader

_Vedlikehold

Typiske fordelingstall for årskostnader
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FD VU-kostnader

2.0 NØKKELTALL OG KOMMUNALE REGNSKAPSMETODER
Det er grunnleggende for å oppnå en effektiv styring av eiendomsmassen å ha god kunnskap om hvor
resursene blir brukt. De fleste kommuner har en viten om hvilke resurser en bruker til vedlikehold,
mens andre FDVU kostnader flyter rundt i de kommunale regnskapene og lar seg vanskelig utrede.
Dette siden disse kostnader ikke konteres særskilt.
For beregning av nøkkeltall, og for å få fullstendig oversikt over kostnadene innen

eiendomsforvaltningen brukes kontoplan NS 3454.

NS 3454 gir èn svært god oversikt over, forvaltningskostnader pr. m2, driftskostnader pr. m2,
vedlikeholdskostnader pr. m2 og utviklingskostnader pr. m2.

Å få frem en slik oversikt krever en endring i den kommunale konterings streng, men er fult mulig.

Kontoplan fra NS 3454
.. ~,~,

eieniiomsforvaltnin-

1 Kaikal. 2 Fovahnln- 3 Drif. 4 \llilælds. 7 Seiæ I Stlle- 8 Potensiale I 9 Ledig

kostnader kostnmer kostnader kostnader kostna eindor
. ~,

10 (Ledig) 20 (Ledig) 30 (Ledig) rif 40 (Ledig) 50 (Ledig) 10 (Ledig) 8J (Ledig) 90 ii.d~)
,

21 Slælter/ll'lgiMr ~, 31 LÐpende drift
,

11 AdministratiVkontorledelBe 9111 proej&kt..oei~ 41 Planlagt ved.kehokl 51 Løpende ombyggiJg B1 omb!J9inSt
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Figur 2.1 Kontoplan for FDVU og FM, hentet fra NS 3454 Il Livssykluskostnader for byggverk

Kontoplan ((NS 3454)) og KOSTRA

AEF (Arbeidsgruppen for eiendomsforvaltning) har på oppdrag fra KRO (Kommunal- og
regionaldepartementet) arbeidet med forslag til endringer i regnskapsrapporteringen i

KOSTRA(KOmmune-STat-RApportering), og arealrapportering og tilstandsvurderinger på kommunale
og fylkeskommunale bygg. Målsettingen er at KOSTRA skal kunne gi et bilde av ressursbruk på
eiendomsforvaltning (og fordelingen av denne på ulike aktiviteter) sett i forhold til areal og tilstand

på bygg.

I korte trekk innebærer forslaget fra AEF følgende:
((Tipasning av Norsk Standard 3454 (Livssykluskostnader for byggverk) i obligatorisk
rapporteringskontoplan for kommuner (KOSTRA) og kirker. Kommunenes obligatoriske kontoplan

(KOSTRA) krever en inndeling i kontoklasser (drift og investering), funksjoner (kommunale tjenester)
og arter (typer av inntekter og kostnader))).

((Norsk Standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur er basert på en

inndeling av eiendomsforvaltningens ulike aktiviteter (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling
(bygning og eiendom)), samt kapitalkostnader)).
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

KOSTRA og eiendomsforvaltning

(Fra veileder til regnskapsrapportering i KOSTRA- regnskapsåret 2012)

Det er et mål å få frem gode nøkkeltall i KOSTRA om ressursbruk, arealer og tilstand innenfor
eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner.
Aktuelle nøkkeltall er for KOSTRA er nøkkeltall som gir informasjon om:

. Ressursbruk på henholdsvis forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger

o Per kvadratmeter

o Per kommune

o Per gruppeformålsbygg(skolebygg, barnehager, pleie- og omsorgsbygg(helsebygg),

adm in istrasjonsloka ler, kultur /idrettsa nlegg)

o Kommune, region og landstall

o Utvikling ¡areal i sektoren

Veilederen sier videre: Inndeling avarter i KOSTRA- kontoplanen har tatt utgangspunkt i inndelingen

av aktiviteter/kostnader i Norsk Standard 3454 om livssykluskostnader i bygg så langt det har vært
hensiktsmessig å innpasse i den obligatoriske kontoplani KOSTRA.

Norsk standard 4354 anses å gi den beste inndelingen med tanke på å gi relevant
styringsinformasjon for eiendomsforvaltningen.

Konteringer

Økonomiske opplysninger til bruk innen eiendomsforvaltningen kan være usikre iog med den måten
det kommunale regnskap føres, med oppdeling i driftsregnskap og investeringsregnskap.

En liten endring/utvidelse i kontostrengen kan være til stor hjelp for eiendomsforvalteren.

~VI\MI\
SOfTARE

'T -

Ko ntering med utvidet
kontostreng som gir rapportering
på FDVU nivå

Prosessnummer
henviser til Kontoplan
NS3454 FDVU

kostnader

Objektnummer
henviser til et unikt

, bygg

L, i
l

,

i=,Ko~t.l'.r',t~rlsvard :1~:!;~~(' ~
,

i

Figuren viser utvidetkontostreng
. .,'_L

Fakturabehandling
Ved å utvide fakturabehandling til også å ta med "Prosessnummer' som her kontering etter NS 3454
og "Objekt", gårdsnummer, er det fult mulig å få oversikt på FDVU nivå og gårdsregnskap.
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FD VU-kostnader

3. GJENNOMFØRING
Prinsippene for å isolere FDVU kostnader er å gjennomgå kommunens driftsregnskap og
investeringsregnskap, samt å innhente unik informasjon hos administrasjon og driftspersonelL.r _.. -_. .- .. - f - i-. i ~.. -1-. . .. j ~ - Ji !i i

i
,
I
i

I.
I
r

t
-1

l

.l ~_ J.

Følgende tilpasninger har vært nødvendig å gjøre for å få frem mest mulig korrekte tall
. Administrasjonskostnader konteres på forvaltningskostnader

. Enhetsleder fordeles 35 % park og 65 % eiendom

. Prosjektleder tillegges forvaltningskostnad

. Vaktmestre: Totalt antall vaktmestre multiplisert med årslønn, inkludert sosiale

kostnader er fordelt med 75 % driftskostnader og 10 % på vedlikeholdskostnader.

Resterende 15 % er servicekostnader(ikke FDVU) *
. Vedlikeholdsteam(vaktmestre) fordeles med 50 % på formålsbygg og 50 % på boliger

. Driftsleder bygg og renholdsleder konteres driftskostnader

. Merkantilt. Regnskap, økonomi, lønn etc. (den delen av kommunens merkantile del

som kan relateres til eiendomsforvaltningen) er anslått til 0,6 M kr.
. Investeringer som er forårsaket av mànglende vedlikehold plasseres som 70 %

vedlikehold og 30 % utvikling (anslått til 1 Mkr, gjennomsnitt de siste år(Gunnar)
. Andre forvaltningskostnader fremkommer av anslag og regnskap samt beregninger

. Andre driftskostnader fremkommer fra regnskap og beregninger

. Utendørs driftskostnader fra regnskap og noen beregninger

. Moms kompensasjon er hentet fra konto 1429, regnskap 2011

. Figurene fremkommer som følge av analysering av regnskapstall, i største grad fra
2011, i mindre grad fra 2010.

* NB! Omlag 740 000 kroner er trukket fra driftskostnader(vaktmesterlønn). Disse kostnader
tilegges service som er kostnader som ikke er relatert til eiendomsforvaltningens (FDVU).

Feilmargin i innhentet data er vanskelig å anslå. Dette fordi det forekommer feilføringer i

regnskapene og at enkelte utgifter utilsiktet ((kamufleres)) under kontoer av annen karakter enn
eiendom. Det er også en del samle kontoer som det ikke lar seg gjøre å spesifisere til ett enkelt bygg,
men til byggene totalt. Feilene kan slå begge veier, men med et såpass stort tallgrunnlag vil dette
sannsynligvis utjevnes.

Der tallmateriale ikke forefinnes er dette forsøkt belyst og fordelt ved å bruke normtall/nøkkeltall i
oversiktene.
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

4. FUNN

FDVU kostnader

FDVl:' kostnader
40..
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Forvaltning Drift Vedlikèhold. Utvikling

Figuren viser totale FDVU kostnader for formålsbyggene i Fauske kommune

Forvaltningskostnadene er på det jevne om enn noe høyt. Forvaltningskostnadene innehar,

administrasjon, planlegging, forsikring, FDVU dokumentasjon, budsjett, økonomisk
oppfølging, HMS, personalledelse, skatter og avgifter og andre forhold regulert gjennom
lover og forskrifter.

Driftskostnadene er den største faste kostnadene innen eiendomsforvaltningen.
Ut fra figuren ser vi at det er driftskostnadene som markerer seg sterkt. I disse kostnadene
ligger energi, renhold, serviceavtaler, lønnskostnader til driftspersonell og serviceavtaler.
Renhold og energi, utgjør alene ca. 2/3 av disse kostnadene.

Driftskostnadene skal normalt være de høyeste kostnadene i eiendomsforvaltningen, men en
så markert høy søyle, tilsier unødvendige høye faste kostnader. Det er god grunn til å tro at
dette skyldes manglende eller for lite vedlikehold de senere år.

Vedlikeholdskostnadene(grønn søyle) understreker dette for siste år(20 Il).

Vedlikeholdskostnadene er i første rekke kostnader som er nødvendig for å opprettholde et
fastsatt kvalitetsnivå på bygg og installasjoner slik at bygget fungerer som tiltenkt innenfor en
gitt brukstid.

Utviklingskostnadene er på det nærmeste fraværende, men dette er kostnader som skal

omfatte oppgradering og utvikling av et bygg over tid å ivaretar krav fra brukerne, marked og
myndigheter.
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FD VU-kostnader

Energiforbruk

Ser vi nærmere på driftskostnadene og tar for oss energiforbruk viser diagrammet et for høyt
forbruk av elektrisk energi.

Energiforbruket bør ligge i underkant av 200 KWh/m2, kanskje helt ned mot 180 KWh/m2
som et gjennomsnitt for kommunen.
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Figuren viser forbruk av elektrisk energi fordelt på byggtyper.

Ulik forbruk på de forskjellge bygg er normalt, helsebygg ligger alltid høyt noe som er
forårsaket av døgnkontinuerlig drift.
I denne målingen ligger svømmehallen i ((andre bygg)) noe som drar opp verdiene for denne
kategori. Forbruk administrasjonsbygg er for høyt i forhold til brukstiden.

Her ligger et betydelig potensiale i energiøkonomisering. Man skal også være klar over at det
trengs et betydelig økonomisk løft for å kunne gå inn å utføre tiltak, her må investeringer til i
form av driftskontrollanlegg (SD-anlegg) og energiovervåkingssystemer.
Utbedring av feil på byggene og etterisolering samt oppdatering av vinduer og dører
etc.(m.a.o. tette byggene)

Å vedta energiplaner og energisparetitak uten at det følger midler med, er meningsløst.

Innsparingspotensialet for energiforbruk er betydelig og nedbetalingstiden for investeringene

som må til er antagelig relativt kort. (3-5 år)

Fauske kommune bruker ca. 11 Mkr i energikostnader pr år.( avhengig av kald/varm vinter og
utvikling avenergiprisene ).
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Renhold
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Figuren viser renholdskostnader pr. kvadratmeter og år.

Renholdskostnader er den andre store utgiftsposten innen driftskostnader. Et godt og effektivt
renhold er svært viktig for alle brukere av byggene, det skaper trivsel som igjen legger ti rette
for en god og produktiv arbeidsdag.

Variasjon mellom ulike byggtyper er normalt, men her ser vi at diagrammet viser en noe
underlig fordeling.

Administrasjonsbygg ligger lavt og noe under normtallet, skolebygg og barnehager ligger
langt over normtall ene. Helsebygg ligger omtrent der man kan forvente det i og med den
spesielle driften på slike bygg.
((Andre bygg)) innehar lager etc. og vil av den grunn normalt ha mindre renhold i forhold til
sine kvadratmeter.

Høye renholdskostnader er en annen indikasjon på manglende eller lite vedlikehold, man ser
ofte at renholdskostnadene stiger i motsatt takt med vedlikeholdskostnader, som reduseres.
Noe av grunnen til dette er slitte overflater, gulv, tak, vinduer ,dører og vegger, som gjør
renhold tidkrevende og lite effektivt.

Fauske kommune bruker nærmere 11 Mkr på renhold.

Aktiv bruk av skohyller
forenkler renholdet
betraktelig
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Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FD VU-kostnader

Totale FDVU kostnader fordelt på bygg kategori
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Figuren viser en oversikt over FDVU kostnadene på de forskjellge bygnings kategorier

Administrasjonslokalene er beregnet til 4600 kvadratmeter og innehar FDVU kostnader 3,2 millioner
kroner.

Skolebygg har mest areal og følgelig de største kostnadene. Totalt FDVU kostnader på skolebygg
utgjør ca. 18 millioner kroner fordelt på ca. 19500m2.

Helsebygg fordrer i overkant av 11 millioner kroner fordelt på 11 900 kvadratmeter.

Barnehager utgjør 2100 kvadratmeter og bærer ca. 2 millioner FDVU kroner.

Andre bygg utgjør 11500 kvadratmeter og består av idrettsbygg, kulturbygg, svømmehall, lager,
brannstasjoner somt lokaliteter for en del organisasjoner. Denne kategori bærer 8,7 millioner FDVU

kroner.

Fordeling av byggtyper i forhold til landsgjennomsnittet i Norge er om lag som landet forøvrig, med
den markante vridning av FDVU kostnaden mot faste kostnader, driftskostnadene, er urovekkende.
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Sammenlignbare FDVU kostnader
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Figuren viser FDVU kostnader i Fauske kommune sammenlignet med normtall for bransjen.

Totalt sammenlignbare FDVU kostnader i Fauske kommune sammenlignet med normtall fra bransjen
gir en indikasjon for at kommunen bruker litt i overkant av hva som er det egentlige behovet.

Normtall eller nøkkeltall fremkommer som registrerte kostnader for et stort antall kvadratmeter,
typisk bygningsmasse og et gitt kvalitetsnivå og/eller Lee. (se: Nøkkeltall og Lee kostnader, side 11)

Forvaltningskostnadene i kommunen er noe høyere enn normen, dette er ikke så uvanlig for mindre
kommuner. Mindre kommuner trenger samme administrative tjenester innen
eiendomsforvaltningen som større kommuner, men har færre kvadratmeter å fordele kostnadene
på.

Driftskostnadene i Fauske kommune er betydelig høyere enn normtallene skulle tilsi og grunnen for
dette er beskrevet tidligere i rapporten.

Vedlikeholdskostnadene er svært lave. En stor del av disse kostnader er lønnskostnader til

vaktmestrene. Differansen mellom et sunt vedlikeholds trykk og forbruket i kommunen er ca. 120 kr
pr. kvadratmeter. Dette utgjør ca; 6 milioner kroner og tilsvarer om lag ekstraforbruket av

driftskostnadene.

Utviklingskostnaden er på det nærmeste fraværende og dette forsterker den skjeve utviklingen av
kostnadsfordelingen med stort trykk på faste kostnader(Driftskostnader)
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KONKLUSJON

FDVU kostnader
Fauske kommune bruker tilstrekkelige med midler til sin eiendomsforvaltning (FDVU kostnader), men
fordeling av midlene er svært ufordelaktige. En kraftig helling mot høye driftskostnader indikerer et
vedlikeholdstrykk som er for lavt. Dette genererer høye driftskostnader uten at tilstanden på

byggene bedres. Det er heller rimelig å tro at tilstanden forverres.

850 kroner pr. kvadratmeter(BTA) skal være tilstrekkelig for å kunne ivareta nødvendig vedlikehold
og utvikling av bygningsmassen.
Utgangspunktet for dette er at byggene har en viss kvalitet, tilstandsgrad.

Tilstandsgrad
Tilstandsgrad benevnes fra O til3, der O er nye, gode bygg hvor alt er i orden og tilstandsgrad 3 er
dårlige bygg som er overmoden for renovering/sanering.
Tilstandsgrad i bør være et mål for kommunens eiendommer/bygninger. Det er en tilstand som
ivaretar brukernes behov på en god måte. Den ivaretar eiernes forpliktelser for sine ansatte,
myndigheter og lovverk. Tilstandsgraden er verdibevarende.

Kostnadsdekkende husleie
Kostnadsdekkende husleie er de midlene som kreves for å betjene kapitalkostnader og FDVU

kostnader for å opprettholde bygningens kvalitet over en gitt tidsepoke.
FDVU kostnadene kan fremkomme ved nøkkeltallsberegninger, eller ved direkte analyse av hvert
enkelt bygg(LCC) og vedlikeholdskostnadskartlegging av byggene

Synliggjøring av kostnader
Å synliggjøre kostnadene er svært viktig slik at oppdragsgiver(kommunestyret) danner seg et bilde av
hvordan forvalter bruker pengene som tillegges eiendomsforvaltningen.
Kostnadene for hvert enkelt bygg eller bygningsenhet(for eksempel sykehjem, skole eller

garasjeanlegg) stilles opp i et gårdsregnskap.
Samtidig er det viktig å splitte kostnadene opp i de store utgiftspostene som renhold, energi,

forsikringer, renovasjon, vedlikehold osv.

Service kostnader
Service kostnader i undersøkelsen er beregnet til ca. kr 740000.-. Dette er kostnader som normalt
ikke hører til innen eiendomsforvaltning og fremkommer som tjenester til brukerne, post,
ommøblering, hente og bringetjeneste, brukerutstyr og hjelpemidler.

Det spirer og gror i
Fauske
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Litteratur og henvisninger:

NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle
Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren (statens forvaltningstjeneste)
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Facility Management; Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger
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Norsk Standard NS 3454; Livssykluskostnader for byggverk
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FORMÅL

Kommunestyret i Fauske kommune har i sak 074/12 "bedt om å tã seg forelagt egen sak
vedrørende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsforvaltningen i

økonomiplanperioden" .

Denne rapporter å anse som andre del av prosjektet: ))Helhetligvurdering av den kommunale
eiendomsforvaltning i Fauske koinmune)). .
Rapportens formål er å kartlegge tilstanden på formålsbyggene i Fauske kommune.
Tilstandsregistreringen erforetatt på et grovtnlvõog følger delvis metodikken i NS 3424.

Rapporten er andre delrapport L en serie rapporter som skal se på den totale eiendomsforvaltningen i .
kommunen.
Rapporten gir en samlet vurdering av eiendommenes tilstandsgradog vedlikeholdsetterslep, ltilegg
til formålsbyggeneskategoriinndeling.

Denne rapporten er nummer to ; en serie rapporter om den totale eiendomsforvaltningen

kommunen. Første rapport omhandlet FDVU kostnader. for formålsbygg og ble behandlet

. styringsgruppen. 11.10.2012;

"Kongen vaager over, at Statens Eiendoinme. og Regalier anvendes og bestyres paaden aj
Storthingetbestemte og for AlnienvæsenetnyttigsteMtiade." .



Tilstandsanalyse formålsbygg i Fauske kommune Delrapport 2

Sammendrag

Delrapport 2- Eiendomsforvaltning i Fauske kommune - tilstandsanalyse

Den kommunale eiendomsforvaltningen har svært stor betydning for de fleste innbyggerne i den enkelte
kommune. Kvaliteten på de tjenester og de tilbud som Innbyggerne får fra det første møte med helsestasjonen,
gjennom hele livsløpet til sykehjemmet, er et møte med kommunale tjenester presentert og utført i
kommunale eiendommer.

i 2050 vet vi at 80 % av de bygningene vi har rundt oss i dag, fortsatt vil være der. Det krever bærekraftig
oppgradering av eksisterende bygninger.

De siste årene har begrepet kommunal eiendomsforvaltning i stor grad vært synonymt med etterslep i
vedlikehold. Den kommunale eiendomsforvaltningen har nok ikke hatt den samme status i den lokalpolitiske

debatten som kvaliteten på de myke tjenestene innenfor helse- og oppvekstsektorene.

Tilstandsanalyse er en teknisk metode for å kartlegge feil og mangler ved bygningsdeler, et bygg eller en

bygningsmasse. Analysen er et utmerket hjelpemiddel til vedlikeholdsplanlegging og for å kartlegge behovet for

vedlikeholdsmidler.

Det skal benyttes fire tilstandsverdier eller karakterer

TG O = Ingen symptomer (best)
TGl = Svake symptomer
TG 2 = Middels kraftige symptomer
TG 3 = Kraftige symptomer, sammenbrudd og funksjonssvikt(dårligst)

Samlet vektet tilstand på formåls byggene i kommunen

Tilstandsgrad(TG) på det enkelte bygg fremkommer som et gjennomsnitt av de undersøkte punkter.
Derfor fremkommer desimaler, som gir større brukbarhet for kommunen.
Tilstandsgrad bedre enn 1,0 settes som godt. Enkeltkomponenter kan ha behov for tiltak, men
helhetsinntrykket av disse er godt.

Tilstandsgrad fra og med 1,1 og til og med 1,5 fremstår som noe uakseptabelt, og har en eller flere
komponenter med behov for ekstraordinært vedlikehold og / eller utskiftning. Bygningsmassen som befinner
seg i dette tilstandsintervallet er utsatt for stadig hurtigere nedbrytning, og vil kunne påføre negative
konsekvenser for bygningsmessig drift og vedlikehold, men også for virksomheten i bygningen.
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Bygningsmasse med tilstandsgrad 1,6 eller dårligere fremstår som uakseptabel, med dårlig og til dels meget
dårlig teknisk tilstand. Fra et bygningsteknisk ståsted, er det her snakk om omfattende og til dels et prekært

behov, for teknisk oppgradering.

Kostuß(l

Kostnadsiitvkling
sollfølge av Iltsettelse Gl'
l'edlikelioldlreparasjOllel'

\/
Preventivt
vedlikehold

,,",,
~",,;;"";;,

".

------

Tid/utsettelse
Tilstandsgrad o Tilstàiidsgl'ad i Tilstaiidsgrad 2 Tilstandsgmd 3

Kostnadseskalel"ng som følge av manglende eller utsatt vedlikehold

Undersøkelsene(Delrapport 1 og Delrapport 2) viser at det ikke alltid er lineær proporsjonalitet mellom forbruk
av midler til drift og vedlikeholdssektoren og tilstand på bygningsmassen. Dette kan ha flere årsaker, men
sentralt står organisering av eiendomsforvaltningen og systematikk i forbindelse med utøvelse av
eiendomsdrift.

For nybyggprosjekter er det viktig å tenke bærekraft og langsiktighet. Vi må planlegger for fremtidig drift,
vedlikehold og utvikling helt fra tidligfasen av -livsløpsplanlegging.

Tilstandsanalysen i denne rapporten er utført av driftsleder (bygg og eiendom) vaktmester på de respektive

bygg og undertegnede.

1ïf8dsanalyse i bibelsk tid

3. Mosebok 14. kapitel vers 33 - 45 står det om analyse av spedalskhet og ekte spedalskhet i

bygninger.

((Når I kommer til Kanaans land som jeg gir eder til eiendom, ogjeg lar spedalskhet komme på naget

hus j det land I får eie, da skal den som eier huset, gå å melde det til presten og si det ser for meg ut

som deler kommet spedalskhet på huseb)

Dette var da fuktproblemer som ga symptomer i form av grønnlige eller rødlige fordypninger på

veggene.

Husets eier skulle tilkalle presten fordi. det var han som kunne gjøre tilstandsanalysen. Var dette ekte

spedalskhet så skulle huset rives, både stener og treverk og alt lerret. og de urene materialene skulle

føres på utsiden av byen til et urent sted.
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Innledning

1.1 Hvem eier kommunens eiendommer

"Kommunestyret er kommunens formelle eier. Formannskapet er kommunens operative organ
som møtes mellom hvert kommunestyre for å avgjøre saker og forberede saker for
kommunestyret. Kommunestyret vedtar fordeling av kommunens resurser. Kommunestyret

oppretter eventuelle eiendomsstyrer og bestemmer mandatet og rammene for styret". (Bedre
eierskap til kommunens bygninger, KoBE, FOBE rapport 2007)

Gjennom årsbudsjett og økonomiplaner foretar kommunestyret de overordnede prioriteringer
mellom ulike kommunale oppgaver og tjenester.

For å få frem en likeverdig behandling mellom eiendomsforvaltning og andre kommunale

tjenester er det derfor viktig å kunne identifisere, konkretisere og synliggjøre hva det koster å
holde bygningene i god stand, og å synliggjøre konsekvensene av å ikke utføre tilstrekkelig
preventivt vedlikehold.

Politiske prioriteringer og handlefrihet er i mye større grad avhengig av eiendomsforvaltning enn
de fleste er klar over.
Det er således viktig å være klar over den innvirkning vedlikehold og eiendomsdrift har på

budsjett og prioriteringer, og hvordan politikerne er bundet til eiendomsforvaltning.

Nye tekniske løsninger og hjelpemidler, avanserte anlegg innen ventilasjon, varme, brannsikring
og lysstyring krever overvåkingfor å tjene sin hensikt.
Driftspersonell trenger ny kompetanse på disse områder for å kunne drive effektivt, ellers vil
dette virke mot sin hensikt, og bli kostbare over tid.

Fokus på brukte midler, tilstandsanalyse, arealeffektivitet og godt opplysningsarbeid om de
kommunale bygg vil være viktige faktorer og essensielt for politikerne.

Endrede behov innenfor kjernevirksomheten, nye undervisningsformer, endrede planløsninger,
nye former for bofellesskap for eldre, standard på boliger etc. stiller krav om at mange
kommuner må tenke nytt. Fleksible og tilpasningsdyktige bygg blir viktig.
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1.2 Eiendomsforvaltning ((ad hoc))

Ad hoc metoden er Ute forutsigbar, men kan også vare politisk bevist for å utnytte systemer,
ordningerogoverføringersom dukker opp med ujevne mellomrom

Konsekvensene er .at de mange små vedlikeholdsoppdragene som genereres og undertrykkes
over år, utvikler seg til å bli store renoveringsprosjekt som presser seg inn i økonomiplanen, og

ofte kan lamme den politiske handlefrihetenforårframover. Prosjektene presser seg framfordi
de følges av statlige påbud og trusler om stenging fordi forholdene er uakseptable og
helsefarlige for brukerne.
For politikertieer det særlig alvorHgfordi debHr tvunget fra et ønske om ådriveplanlagt
utvikling av kommunen, til finansiering av ad hoc prosjekt som dukker opp fra den udefinerte

massen av vedlikeholdsetterslep.

Prosjektene må for en stor del finansieres over investeringsbudsjettet, og for store delerav det
kornmunalehudsjettetgår med til nedbetalinger av lån og renteri deiineforbindelse.

Det er ikke uvariligat det finneslånpåutrangertebygg, lån som ennå betjenesavkommunen.
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2 Tilstandsgrad og Konsekvensgrad

Standarden (NS 3424)opererer med begrepene Tilstandsgrad og konsekvensgrad og risiko. Mange vil nok
oppfatte at det kunne klart seg med en gradering, f eks skadegrad eller lignende. Men en
tilstandsanalyse kan også avdekke feil utførelse, uten at det nødvendigvis er blitt skade ennå.

2;1 Tilstandsgrad

De fire tilstandsgradene er definert som følger:

. Tilstandsgrad o: ingen symptomer(best)

. Tilstandsgrad 1: svake symptomer

. Tilstandsgrad 2: middels kraftige symptomer

. Tilstandsgrad 3: kraftige symptomer(dårligst)

Dette betyr at en tilstand skal angis ved tilstandsgrad og selve graden vurderes ut fra ett, eller flere
enkeltstående symptomer.
Indikatoren forteller om tilstanden objektet, bygget, bygningsdelen befinner seg i.

Eksempler på symptom kan være:

. Skrå riss på vegg: Alltid symptom på en differansebevegelse. Årsak: Ujevne setninger, utilsiktede
punktlaster, telehiv etc.

. Horisontale riss: På kjellervegg vil dette være symptom - problem. Årsak: Jordtrykk.

. Mugglukt: For høy fuktighet, dårlig lufting, sopp

. Avskalling på innside: Ved yttervegg så kan dette tyde på problem med drenering, skrått terreng inn
mot bygget der takvann kommer ned. Ved innervegg tyder dette på fukt oppsug fra grunnen.

Konsekvenser
For å kunne anbefale tiltak når en vurderer tilstandsgraden må konsekvensen av tilstanden
vurderes.
Konsekvensgraderingen er inndelt på samme måte som tilstandsgraden, dvs.:

. Konsekvensgrad o: ingen konsekvenser

. Konsekvensgrad 1: små konsekvenser

. Konsekvensgrad 2: middels store konsekvenser

. Konsekvensgrad 3: store konsekvenser

I hvert enkelt tilfelle må det spesifiseres hvilke konsekvenser som legges til grunn. Dette kan
være:

. Sikkerhet (5) bæreevne, brannsikkerhet, etc.

. Helse / miljø (H) luftkvalitet, støynivå etc.

. Økonomi (Ø) vedlikehold, utskifting, følgeskader etc.

. Estetikk (E) overflater, renhold etc.

Eksempel: TG 2, KG 3(Ø) forteller om en tilstand med middels
kraftige symptomer, men som kan gi store konsekvenser for økonomien.
F.eks. et flatt tak med store vannansamlinger (middels kraftige symptomer, og manglendefall til sluk) som gir
isdannelser og derved ekstra påkjenninger på pappen samt oppbygging av is / vann under beslag etc. Dette kan
gi lekkasjer og derved store kostbare følgeskader.
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2.2 Prinsipper for tilstands registrering

Tilstandsregistrering bør brukes gjennom hele byggets brukstid eller levetid, dvs. gjennom hele
livssyklusprosessen.
Alle disse tilstandsrapportene utgjør så byggverkets totale tilstandsdokumentasjon.
Når et byggverk tas i bruk skal tilstanden totalt sett og for den enkelte bygningsdel være TG=O. Når så bygget
brukes vil egenskapene etter hvert forringes og tilstanden går over i TG=l, dvs. det begynner å bli litt estetisk
forringet for siden, ved TG=2, bli mer skader etc. Om man så ikke gjør noe vil TG=3 inntreffe og man må ofte
skifte bygningsdelen ut, eller foreta store reparasjoner. Det er derfor viktig å ha definert hva en skal reagere på
for å sette inn preventive innsatser slik at bygningsdelen oppnår en forventet levetid, samt at en oppnår den
best mulige økonomiske situasjonen over tid.

Preventivt vedlikehold skal forhindre reparasjoner og følgeskader. Om vedlikeholdet utsettes; får vi
vedlikeholdskostnader og reparasjonskostnader i tillegg. Ytterligere utsettelse vil kunne gi store reparasjoner
kostnader, samt følgeskader. Om en fremdeles ikke gjør noe vil det hele utvikle seg til utskiftinger, samt store
følgeskader. (se figur side 22)

2.3 Registreringsnivåer

Selve registreringsarbeidet skal gjennomføres på et nivå som er tilpasset formålet. Standarden skiller derfor på
tre nivåer.

Nivå 1: Dette er groveste nivå, dvs. en registrering av generell overordnet art utført visuelt men kombinert med
enkle målinger om nødvendig. Grovt mengdeoverslag om kostnader for tiltak skal angis.

Nivå 2: Registrering av generell art men mer dyptgående enn nivå 1. Omfatter også gjennomgang av
underlagsdata som tegninger, beskrivelser etc. Om formål eller symptomer tilsier det skal det på dette nivå
gjennomføres mer omfattende registreringer og eller målinger.

Nivå 3: Dette er det fineste nivået og benyttes ved spesielle situasjoner og omfattes bare av enkelte
bygningsdeler. Innebærer særlig nøyaktige måle- og prøvemetoder samt også eventuelle laboratoriemålinger.

Denne tilstandsanalysen er på et grovt nivå, som er tilpasset formålet med oppgaven og for å kunne gi et
helhetsinntrykk for bygningsmassen.
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2.4 Vurderingstabell

Vurderingtabellen gir en veiledning i klassifisering/tilstand på de forskjellige bygningsdeler og gir et likt
vurderingsgrunnlag foranalysen og gir lite rom for subjektive oppfatninger.
Dette er viktig i forhold til sammenlikninger av tilstand, økonomiske beregninger og fremtidige

tilstandsanalyser for å kunne observere endringer i bygningsmassen.

Bvaningsdel 'i " TIlstandsgrad O "C Tilstandsgrad 1 1,,' Tilstandsgrad 2 ~ TIlstandsgrad 3 I

:
UTVENDIG:

Sikre grunnforhold, fundamentert på/til
Ustabile grunnfohold, tegn til setninger

fjell (peler), Ingen tegn til eller nsiko for
eller'høy nsiko for påbegynnende

setninger, Ingen tegn til nedbryting
Sikre grunnforhold, fundamenter på Fundamentert på såle, noe tegn til setninger, Tydelige tegn til nedbryting

Grunn, fundamenter og bæresystem
eller svekkelse av bæresystem som

såle, Små tegn ti setninger/nss men økende setninger, Tegn ti svekkelser i eller svekkelse av bæresystem som

følge avalder, økte påkjenninger ei'
stabilt fomi avawkallnger, sprekker etc, følge avalder, økte påkjenninger ei'

Ingen nedbøying etc,
Tegn på underdimensjonenng, synlig

nedbøying, amienngskorrsjon etc,

Ingen skader, kun mindre slitasje fr Noe a-Aassing på overfatebehandling,
Oppsprukket trewrk og tegn på Store skader, sprekkdannelse og/eller

Vinduer, yterdører begynnende råte, Del~s behov for råte i kamiframme, dånige hengsler
nybyggstandard, Ingen tegn på råte

oppgradenngfutskiftning, etc, Behovfor utskiftning.

Utvendig kledning og overfate. Ingen skader, kun mindre sliasje fr
Noe a-Aassing / små nss på Oppsprukket treverk/ puss og tegn på Store skader, nss, sprekker, råte etc.

Utvendige trapper, balkonger. nybyggstandard.
overfatebehandling. Ingen tegn på råte begynnende råte f korrsjon, Del~s Stort behov for utskiftning/

/ korrsjon, behov for oppgradenngfutskiftning, oppgradenngf rehabilienng,

Ingen skader, kun mindre

slitasje/aldnng fr nybyggstandard, Begynnende mosegroing. Små/lite Klare tegn på begynnende skader i
Store skader i tekningen, lekkasje,

Ytlertk, takrenner, nedløp
God utfomiing i tekning og beslag i tegn ti slitasje på tekking / tekking, Lekkasjer i nedløprør, og

brudd i nedløpsrør, tette sluk etc, Krav
tilslutninger til gjennomfønnger, piper, defomiasjoner på renner f a~øp / renner, Omfattende mosevekst Behov

ti rehabilitenng/utskiftning
takrenner etc. God a\rnning mot beslag for penodisk vedlikehold

renne/sluk,

INNVENDIG:

Innvendig kledning, overfater(gulv
Ingen skader, kun mindre slitasje fr

Begynnende tydelig slitasje, Noe Store skader og omfattende slitasje,
nybyggstandard, Ingen skjelleter eller Punkt~s sterk slitasje / sprekker.

og himling), innvendige vinduer og
uje\lheter. Je\le, fine overfater med

a-Aassing / små nss, Slitasje i
Behovfor penodisk wdlikehold

Behovfor omfattende oppussing og

dører, innvendige trapper
tilnæmiet nye belegg.

trafikkerte arealer rehabilitenng/utskiftning.

Ingen skader, kun mindre Få skader og ok standard, Noe sliasje Slitt og en del skader, Umodeme og
Omfattende skader og slitasje,

Fast inventar
slitasje/aldnng fr nybyggstandard. og umodeme, beov for oppgradenng.

Utidsmessig og lite funksjonelIt Behov

for utskiftning,

Bunnledninger, ledningsnett, amiatur Eldre anlegg innti 30 år. Eldre anlegg
og utstyr i tilnæmiet nybyggkvalitet Anlegg inntil 15 år men godt ivaretatt

enn 30 år men godt ivaretatt med
Anlegg over 30 år og uten noen

Vann og Sanitær Ingen tegn til problemer, Gjenstående Ingen tegn til lekkasjer eller annet
utskifting av deler med korte levetider,

utskiftinger, Stort behov for 

levetid tilnæmiet som nytt anlegg. negati~. God kapasitet
Tegn til underkapasitet

uts k iftningf oppgraden ng,

Restkaoasitet
Ledningsnett, amiatur og utstyr i god Eldre anlegg inntil 20 år, Eldre anlegg

stand og tilnæmiet nybyggkvalitet Anlegg inntil 1 O år, Soneregulenng, enn 20 år men godt ivaretatt med Anlegg over 20 år og uten noen

Varme Gjenstående levetid tilnæmiet som Ingen tegn til lekkasjer eller annet utskifting av deler med korte levetider, utskiftinger. Stort behov for

nytt anlegg, Rom og soneregulenng, negati~. God kapasitet Ingen rom eller soneregulenng. Tegn til utskiftn i ngf oppgraden ng.

Restkapasitet Flere eneroikilder underkapasitet

Ledningsnett, amiatur og utstyr i god Eldre anlegg innti 20 år. Eldre anlegg

stand og tilnæmiet nybyggkvalitet Anlegg innti 1 O år, Soneregulenng, enn 20 år men godt ivaretatt med Anlegg over 20 år og uten noen

Kjøling Gjenstående lewtid tilnæmiet som Ingen tegn til lekkasjer eller annet utskifting av deler med korte levetider. utskiftinger. Stort behovfor

nytt anlegg. Rom og soneregulenng, negati~. God kapasitet Ingen rom eller soneregulenng. Tegn til utskiftning/oppgradenng.

Restkapasitet underkapasitet

Anlegget er modeme og i meget god Anlegg i god stand, tilfrds tiller 
Eldre anlegg med behov for

Brannslokking oppgradenng/utskifning av lilfrdstiler ikke forsknftskrav
stand og iht forsknftskrav forsknftskrav,

enkeltkomponenter.

Anlegg inntil 10 år. Fungerer

Nyere anlegg i meget god stand, Ingen tilfrdsstillende, Få/ingen dnftsstans. Anlegg inntil 25 år. Fungerer ikke Mangler anlegg, men har behov, EI..

dnftsstans. Kapasitet iht funksjonskrav Kapasitet iht funksjonskrav og en ~ss tilfredstilende, enkelte dnftsstans. Feil anlegg over 25 år, Stor sannsynlighet

Luftbehandling I ventilasjon (og el. restkapasitet) og stor grad avenergifieksibilitet liistrekkelig luftfordel i ngs pn n s Ippfutfomiing for funksjonss~kt/ hyppige dnftsstans.

energifleksibiltet lilstrekkelig filtrert og laI. forurensingsnivå. Noe forårsaker trekk. Behov for del~s Kapasitet ikke iht funksjonskrav. Ikke

filtrenng, god fordeling og uten trekk. trekk som følge av oppgradenng/utskiftning. Tegn til tilstrekkelig filtrenng. Ingen

Gjen~nningsanlegg. luftfordelingspnnsipp og utfomiing. Har underkapasitet energifleksibilitet Kravtil utskifning.

gjen~nningsanlegg. .
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Vurderingstabell, forts.

Gonorollo anlegg I fordeling

Bæresystemer, jording etc i meget Eldre anlegg uten dokumentasjon
god stand. Inntaks- og stigeledninger, Nyere anlegg. Nød",ndig jording. Enkelte bæresystemer i dårlig Gammelt anlegg. Storl behov for
ho",d- og underfordelinger i meget god dokumentasjon jording forefinnes. OK stand og .llte r~s~rvkapa.sltet. . utskifting/oppgradenng. Nød",ndige., . Korlslutningsnivaer og stigeledninger . . ,
stand. TIlnærmet nytt anlegg, Bra reservkapaslteU tilstrekkelig b d k E kl' k bl malinger bør utføres. Tegn til

reservkapasiteU tilstrekkelig dimensjonert i forhold til dagens behov ør o ume.~eres. d n de le stige a . er underkapasitet
dimensjonert i forhold til dagens behov og biytere ~ er un er ImensJonerll. '

forhold til dagens behov

Lyslolvarmeldriflsto knisk

Kursopplegg, belysningsutstyr,

armaturer, nødlys, varmeO\ler, Anleggene frmstår med god kvalitet
varmtvannsbereder, stikkontakter, og tilfrdsstiler forsknfts- og
automatisenngsanlegg etc i meget god funksjonskrav.

stand. TIlnærmet nytt anlegg

Lysanlegget er umodeme og gir

generelIt dårlige lysnivåer og en del

blending. Nødlysanlegget tilfrdsstiller Gammelt anlegg. Stort behov 
for

ikke forsknftskrav. Eldre varmeanlegg k.ft' Id'
med dårlig regulenngsmulighet. Behov uts i ing oppgra enng

for del.;s oppgradenng/utskiftning,

Dårlig kapasitet.

TELE OG AUTOMATISERING

GonoreIlo anlegg og
svakstrømsanlegg (data, tolefon,
alarm og signal, lyd og bilde)

Bæresystemer og fordelinger i meget Modeme anlegg. TIlstrekkelig

god stand og god reservkapasitet. reservkapasitet og tifrdsstillende
TIlnærmet nytt anlegg. Kursopplegg og dnftssikkerhet og tiifrdsstiller
utstyr er i meget god stand og fu k' k
tilnærmet nytt. n sJons rav.

Eldre anlegg med lite reservkapasitet Gammelt anlegg. For liten kapsitet,

og umodeme teknologi og behov for utidsmessige og behov for

oppgradenng av enkelte anleggs typer oppgradenng/utskiftning

ANDRE INSTALLASJONER

Heiser
Heis(er) av nyere dato i meget god

stand, dnftsikker. HG-tilpasset. God

kapasitet.

Heis(er) av litt eldre dato men

gjennomførte seNee som gir god

stand, dnftsikker. HG-tilpasset.

TIlstrekkelig kapasitet.

Heis(er) aveldre dato men

gjennomførte seNee som gir god

stand, noe ustabil dnft. Ikke HG-

tilpasset. Tegn til underkapasitet.

Heis o",r 30 år. Stor nsiko for
dnftstans. Ikke HG-tilpasset. For liten

kapasitet.

Avfall

AIlaIlsanlegg av nyere dato.

Kildesortenng I kompnmatoranlegg.

Kjøling der det er påkre"'t

AIlaIlsanlegg. Kildesortenng og sentral Eldre anlegg tifeldig plassert. Ikke

plassenng. Kjøling der det er påkre",t kildesortenng. Ikke kjøling

Eldre anlegg tilfeldig plassert. Ikke

kildesortenng. Skjemmende og
upraktisk. Ikke kjøling

UTENDØRS

Nyere anlegg i meget god stand og
Nyere anlegg med god kvalitet og med

Eldre anlegg med behov for noe
Gammelt anlegg med stort behov for

Ulondørs VAR og EL teknisko anlogg
god kapasitet

tilfrdsstillende kapasitet og
oppgradenng.

utskifting/oppgradenng. For liten

funksjoner. kapasitet.

Fast dekke på trafikkarealer tilknyttet 
Grus I fast dekke på trafikkarealer Grusdekke på trafikkarealer. Dårlig "gå

Grus I leire på trafikkarealer. Dårlig "gå

bygningen. Bra "gå av deg skitten"
tiknyttet bygningen. Bra "gå av deg av deg skitten" sone foran innganger.

av deg skitten" sone foran innganger.

Torrongbohandling. Dronasje. sone foran innganger. Terrngform
skitten" sone foran innganger. Tegn til opphoping av o",rvnn grunnet

Terrngform bidrar ikke til a"enning fr

rundt bygning sikrer a"enning (fall fr
Drenasje fungerer tilfrdsstillende. dårig drenasje.

"'gg. Store, vannansamlinger grunnet

",gg), og ¡Mg drenasje fungerer bra. dårlig drenasje.

Tabellen angir bygningsdeler som er undersøkt og kriteriene for tilstandsgrad
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2.5 Skjema for tilstandsanalyse
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2 BYGNING Utvendig -- D 1 2 3

Grunn og fundamenter,

21 bæresystem

235 Ytterdører, vinduer og porter

Yttertak,utvendige beslag
236 (takrenner og nedløp)

251 Utvendige overflater

2 BYGNING innvendig

244 Innvendige dører, trapper

Belegg/overflater, vegger,
253 himling

27 Fast inventar

3 VVS-INSTALLASJONER

31 Sanitærinstallasjoner

32 Varme

33 Brannslokki ng

36 luftbehandling

4 ELKRAFT

40 EI kraft generelt og fordel i ng

44 lys, varme, driftsteknisk

TELE OG AUTOMATISERING
,

5 .

50 Tele og automatisering
,

6 ANDRE INSTAlLASJOENR

621 Heiser

Avfall

7 UTENDØRS

712 Denering, bearbeidet terreng

731 Utendørs VA og elanlegg

Tilstandsgrad for bygget
Î ¡

i

. J i

I J
, ~4 -, -, - -- -- -,-

Dato: 6.11.12
t- ,-- -- ,- -

!

i

Ansvarlig: i i

Skjema for tistandsanalyse på et grovt nivå
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2.6 Erfaringer fra bransjen

Det er gjennomført en rekke undersøkelser på området, og skader/feil kan grupperes på mange måter.
Likeledes årsaksforhold. Fra en undersøkelse utført av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), hvor ca. 420
skader ble vurdert, kan nevnes:

Tre hovedgrupperinger:
. Gamle bygg; skader fordi de er gamle, dvs. teknisk levetid er overskredet ("gått ut på dato") og / eller

ytre forhold har gitt utilsiktede påkjenninger (setninger etc.)

. Nye bygg skader og feil grunnet manglende kompetanse om nye materialer / komponenter som ikke

tåler påkjenninger de blir utsatt for. Spesielt vårt klima.

. Ombygde bygg; skader fordi ombyggingen har forårsaket endringer av debygningsfysiske
påkjenninger / egenskaper. Det mest fremtredende er etterisolering (økt snølast, frost i vegger,
avflàssing av puss og maling, økt fukt i kjeller, soppvekst etc.)

Skader: Ca. 50 % av alle skadene har med fukt å gjøre, spesielt innvendig, og ca. 50 % av skadene var på boliger

(ofte feltutbygging) og for mindre kommunale bygg (skoler, barnehager sykehjem).

2.7 Typiske skadesteder

Fundamenter / kjeller
. Horisontale riss: jordtrykksproblem
. Skråriss: setningsproblem

. Vertikalriss: utglidning, svinn

. Mugglukt: hØY relativ fuktighet (RF), kan gi kuldegrader på innside av sokkelvegg vinterstid og derved
kondens, dårlig lufting, etterisolert dekke. Se etter sopphyfer ved yttervegg

. Avskalling yttervegg: utvendig nedløp, dårlig drenering, fall mot vegg

. Kalkutslag på mur: fuktvandring fra grunnen

. Innredning: fukt i bunnsvill

Bad
. Rørgjennomføringer: fukt

. Sluk: membran ned over slukkant?

. Sprekk iflsfuge på vegg (horisontal): nedbøyning av bjelkelag (tung påstøp?)

. Gråbrune skjolder: maling uten soppdrepende middel

. HØY RF: dårliglufting

. Overganger fliser: elastisk fugemasse mangler

. Vinylbelegg: skjøter, oppbrett ved terskel

. Fliser generelt: bom vil gi riss over kort tid. Sjekkes med "lyd".

. Avskalling i naborom: for høy fuktighet i vegg

Oppholdsrom

. Skråriss: setninger (differansebevegelse).

. Glippe mellom list og gulv: råte i bjelkelag, kryperom

. Riss peis / pipe: svikt i bjelkelag, fare for røk / varme

loft
. Skjolder: fukt, lekkasje

. Sopphyfer: spesielt sjekk om det er ekte hussopp

. Avskalling på uisolert pipe, kombinert med parafinbrenning gir kondens og frostskader.

Tak
. Mosegroing: stor sugeevne. Biologisk vekst som gir nedbrytning av materialet

. "Jord under neglene": råte som er forårsaket av løv og nedfall i og rundt takkonstruksjonene

. Deformasjoner: dårlig forankring, små dimensjoner
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. Ising: lufting, luftlekkasje, vindsperre

. Rustvann: beslag, åpne skjøter

. Fuktskjolder undertak: kondens (spesielt ved overgang bjelker / sperrer og kalde kneloft),

Fasader
. Horisontale oppad pekende vannbord: råte i syllstokk, bunnsvill
. Avflassing ved ned løp: lekkasje i rør (obs: ekte hussopp ikalkmurte bygg)
. Heng på balkong: defekte bjelker, råte, korrosjon betongkonstruksjon

. Avskalling av puss / maling: for tett eller gal maling, evt. kalde rom på innsiden

. Armeringskorrosjon: karbonisering, klorider (spesielt ved prefabrikkerte elementer).

. Sprekk ipanelende: fukt oppsug

. Utpresset hjørnejern på vindusrammer: råte i treverk

. Skjolder på glass: punktering av isolasjon sjiktet.

. Sprekki tegl: svinn, temperatur, detaljer ved hjørner (spesielt ved tegl ¡hel høyde på gavler og bare

brystninger på langfasadene).

2.8 Betongskader

Det finnes mange typer skader på betongkonstruksjoner med blant annet armerings korrosjon som følge. Det
kan være mange årsaker, men i de aller fleste tilfelle dreier deg seg om enten karbonatisering eller klorider

(evt. begge deler).

Karbonatisering: Dette er en prosess som følge av inntrengende C02 i betongens poresystem. Under visse
forutsetninger vil kjemiske reaksjoner senke pH-verdien. Dette skader. ikke betongen, men når
"karbonatiseringsfronten" kommer inn til armeringen (eller annet innstøpt stål) vil korrosjon starte fordi
oksydsjiktet rundt armeringen brytes ned. For at korrosjon skàl starte må det også være spesielle fuktforhold
tilstede. Tiden det tar før karbonatiseringsfronten når armeringen avhenger spesielt av overdekningen dvs.
avstand fra overflaten og inn til armeringen samt betongens tetthet (sementmengden).

Klorider: Når det gjelder klorider må en skille mellom iboende og påførte. Iboende stammer fra for mye NaCl

som akselerator for å påskynde herdeprosessen. Dette var meget vanlig i elementproduksjonen spesielt på

1960-70-tallet. Påførte klorider stammer fra salting av veier, broer inkludert gangbroer, samt sjøsprøyt på

broer, pilarer, kaier dvs. konstruksjoner ved sjøvann.

Setninger: Alle byggverk som ikke er fundamentert til fjell vil over tid kunne få setninger. Om dette forholdet

går jevnt for seg, vil det ikke føre til skade. Dersom det foregår ujevnt vil det oppstå differansebevegelser som
gir seg utslag i skråriss. Skrårissets retning viser hvordan setningene går, dvs. der et riss peker oppover er det

størst setning. Årsaken kan være flere, men de mest vanlige er ulik dybde til fjell, grunnvannssenking som følge

av graving, generelllandheving eller et våtere og varmere klima.

2.9 Fuktproblematikk

Fukt er opphav til hovedtyngden av skader. Men ofte skal det også andre faktorer til for å utvikle skader, dvs.
fukt kan godt væretilstede bare det ikke er over tid. F.eks. er det en betingelse for utvikling av råte at det er
fukt over tid i en viss temperatur.

Er temperaturen for lav vil ikke råte oppstå selv om det er fuktig lenge. Er det høy temperatur kan råte oppstå
etter kort tid. Med et klima i endring vil råteskader være et problem som vi bør hensynta i stadig sterkere grad.

Det er spesiell steder i bygningene våre at fukt oppstår, dvs. det er disse stedene det må undersøkes nøye.
Fuktige rom som bad og kjøkken, ned løp og kalde rom samt ved overganger mellom bygningsdeler. Spesielt
skal nevnes ved ned løp på kalkmurte fasader hvor det ofte er lekkasje i "sømmen" på nedløpsrøret (ising og
frostsprengning).

HØY fuktighet inn i murverket gir opphav til at soppsporer (som det er over alt) livner tiL. Organisk materiale i
form av treverk (bjelkeender ut ifasadeveggen, rupanel på innsiden festet til innmurte spikerslag etc.) utgjør
næring for veksten.
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3 Tilstandsvurderinger

3.1 Tilstand skolebygg
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Figuren viser vektet tilstand på skolebygg i Fauske kommune

Sulitjelma skole, Vestmyra ungdomsskole(gammel del) og Valnesfjord skole(gymnastikk fløy) ligger på en
tilstandsgrad der det er fare for at deler av bygningene eller bygningene som helhet glir over til tilstandsgrad

3(TG 3) der store deler av bygningen eller store bygningsdeler må skiftes ut. Tilstandsanalysen er på et grovt

nivå og kan dermed ikke være fult ut konkluderende, men tilsynelatende kan de se ut som byggene kan
bevares og brukes til sin hensikt også i fremtiden. Gjennomgående for byggene er at det er problemer med

taktekking og drenering som er mest fremtredende, og som igjen fører med seg følgeskader som over tid blir

svært kostbare for kommunen. Problematikk med inneklima, store energiutgifter og negativ omtale, og ikke

minst misfornøyde brukere er følgepåkjenninger.

Skolene på Erikstad og Finneid fremstår som bygningsteknisk i god forfatning selv om det også her kommer til

syne behov for målrettet vedlikehold.

De resterende skolebygg ligger noe over akseptabel tilstand, men absolutt innenfor marginene for
verdibevarende vedlikehold som kan hindre forfall og større investeringskostnader.

Investeringskostnadene som botemiddel for manglende vedlikehold vil alltid være mye dyrere enn ordinært
vedlikehold.

Sentral driftskontroll er et styre og overvåkingssystem som ivaretar nivåreguleringer på ventilasjon, varme og
driftstid. Systemene ivaretar feilmeldinger og unormal driftstilstand, varsler, alarmer etc. Noen av byggene har
systemer som fungerer godt, noen har utdaterte systemer som er til liten hjelp for driftspersonelL. Deler av

bygningsmassen er uten slike system.
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Tilstandsanalyse formåls bygg i Fauske kommune Delrapport 2

For å kunne ivareta byggets kvalitet, de tekniske installasjonenes formål, brukernes krav og behov må slike

system være operative og i god stad. Ellers vil de virke mot sin hensikt og være et fordyrende ledd og øke

driftskostnadene(se: Delrapport 1, FDVU kostnader)

Brannvarslingssystem synes å være på plass med relativ god dekning på de fleste av byggene, selv om direkte

varsling til brannvesenet ikke er utbygd. Tidlig varsling til brannvesenet kan forhindre store skader og være

verdibevarende i seg selv. Manglende bygriingsteknisk dokumentasjon i forhold til brannvesenets kraver
gjennomgående, noe som er problematisk for de fleste kommuner.

Egnet avfallsoppbevaring, låsbart avfallsrom, avfalls skur/bod kan være brannforebyggende og er en god måte

å ivareta avfallet fra byggene på.

Kommunen har valg å bygge mange av sine bygg på utsatte områder som leire og myrområder eller andre
ustabile grunnforhold. Dette er områder som er problematiske i dag og i fremtiden vil utgjøre en trussel mot

byggene. Med et klima i endring, det blir varmere, våtere og villere, er det stor fare forat økende utglidning av

masser som fører til setningsskader, dreneringsproblemer og inntrengning av vann. Slike skader på byggerie vil

føre til inneklimaproblematikk og lite kostnadseffektive bygg.

no
:n

. Finncid skolc

Hauan skolc
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Klimaskall
Kliinaskallet til et bygg er de
bygningsdeler som skal 'beskytte

, bygget mot regn, snø)høyeogJave
temperaturer vær og vind og er

således en avgjørende faktor for et
byggs tilstand. . Tak og

. takkonstruksjon må tåle de
påkjenninger som . det påføres av
snø, is og. regn. Det må tåle
belastningen av tung våt snø, drene
bort vann fra smeltet snø og

regnvann, samt isolere.

Ytterkledningen skal beskytte de

indre deler av "bygget mot fukt og ,
påkjenninger samt beskytte
isolasjonssystemene iveggene.

Utvendige dører og vinduer skal
også tåle belastningene disse

utsettes for, og ikke punktere det .
resterende av klimaskallet. Det er
således svært viktig at detaljene,

overgangen .mellom de forskjellige
bygningsdelene' er utført nøyaktig

og ,riktig og at,kvaliteten på disse
detaljer er god og. tåler
påkjenningene de utsettes for.
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3.2 Tilstand kulturbygg
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Figuren viser vektet tilstand på kulturbygg i kommunen

Som kulturbygg omfattes her bygg til almen lovlig kultur og organisasjonsvirksomhet som idrett,

organisasjoner, lag, kino etc.

Kommunen har et betydelig antall m2 bygg til kulturelle formåL. Tilstanden på Rådhus(Kino) og Samfunnshuset
er slik at her trenges det omfattende vedlikeholdstiltak for å få byggene opp til et akseptabelt nivå. Problemene
er i første rekke drenering av vann fra tak og grunn. Ansamlinger av vann trekker inn i konstruksjonen og fører
til dårlig inneklima samt fare for råte og muggsopp angrep. Utilfredsstillende taktekker og dreneringssystemer
fra takrenner, ned løp for håndtering av spillvann er lite tilfredsstillende. Diffusjonstett maling kan forårsake at
fukt blir fastlåst i konstruksjonene.

Idrettshallen er i relativ god forfatning, men setningsskader som antagelig er forårsaket av dårlige grunnforhold
er tydelige.

I svømmehallen er det deler av takkonstruksjonen som har vann og fuktproblemer.

Rådhus(kino)
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3.3 Tilstand barnehager
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Figuren viser vektet tilstand på barnehager i kommunens eie

Barnehagene er i brukbar forfatning, med et unntak, Sulitjelma barnehage. Denne barnehagen har større
utfordringer og er gjennomgående i dårligere forfatning enn de resterende.

Detaljer i deler av takkonstruksjonen på Vestmyra(rød) barnehage og Valnesfjord barnehage er noe uheldig og
kan/vil føre til ising og vanngjennomtrenging. Drenering og klimadetaljer bør ivaretas.

VestmYl'a bamehage
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3.4 Tilstand helsebygg

Delrapport 2

Figuren viser vektet tilstand på helsebygg i kommunen

Fauske helsetun blokk A-B har store utfordringer da spesielt med tanke på klimaskallet, store avflassinger og

betongskader. Foruten at slike skader svekker konstruksjonen og er et visuelt problem fører dett til ytterligere

vanninntrenging og eskalering av skadene, og ikke minst kostbare tiltak for ta inn vedlikeholdsetterslepet. Slike

skader er beskrevet tidligere i rapporten.

Bildene viser betongskader på blokk A-B(mellombygget)
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Helsetun paviljonger (3,5,7,9) er av varierende kvalitet og tilstand og et gjennomgående problem er

grunnforholdene og dreneringsproblemer(bilde forside) To av paviljongene har fått nytt skrått tak med

avrenning ut til sidene, mens de to andre har flatt tak med sluk og avrenning av takvann inne på taket. Dette er

en konstruksjon som lett blir problematisk med hensyn til vedlikehold og ettersyn med tiltetting og tilfrysing av

dreneringsrør som følge.

Utvendige.kledninger, vinduer og dører trenger utskiftninger og vedlikehold.

Bildene viser råteskader i ytterkledning og vinduei'(klimaslmll)

Moveien

((Moveien rehabiliteringssenten) et bygg i relativt god befatning

Side
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4 Konklusjon og strategier

4.1 Materialvalg

Riktig valg av byggematerialer kan ha en vesentlig betydning
Gang på gang dukker inneklimadebatten i norske skoler opp. Mens inneklimadebatten går fortsetter brukerne å
bli utsatt for fukt, råte og dårlig luftkvalitet. i en undersøkelse SINTEF Byggforsk har gjort i oppdrag fra
Direktoratet for Byggkvalitet, kommer det frem at hovedtrenden for klimaendringene i Norge vil være et
varmere, våtere og villere klima fram mot år 2100. Dette vil gi bedre vekstmuligheter for mugg- og råtesopp,
som igjen forverrer inneklima.

Analysen baseres på en indeks som vurderer potensialet for råte i trekonstruksjoner. Antallet bygg med
trekledning er generelt stort i Norge. Et våtere og varmere klima kan derfor gi betydelige konsekvenser for
bygningsmassen, dersom det ikke iverksettes tiltak for å møte utfordringene, sier Tore Kvande, forskningssjef i
SINTEF Byggforsk.

Tunge materialer - lettere hoder
Kvande mener at valg av byggemateriale i langt høyere grad må tas hensyn til når nye bygg i fremtiden skal
opp. Han får støtte av Svein Bjørberg, som er professor ved NTNU og rådgiver i Multiconsult.

- Tunge materialer som mur og tegl gir ikke grobunn for organisk vekst som mugg- og råtesopp. Materialene er
diffusjonsåpne, som vil si at de ((pusten). På den måten reduserer de fuktigheten innendørs, uten å skade
murverket. Dette forhindrer utvikling av mikroorganismer, og bidrar til et bedre inneklima med mindre tunge
hoder, sier Bjørberg, som også påpeker viktigheten av riktige bygnings- og håndverksmessige detaljer.

Kostnadssparende og vedlikeholdsgunstige bygg.
Petter Askautrud, markedsutvikler i teglprodusenten Wienerberger, mener det eksisterer en dobbeltmoral når
vi bruker 30 millioner skattekroner på å fremme bruk av tre som byggemateriale.

- Tegl er et av de beste materialene kommunene kan bygge i. Arsaken til det er sentrale egenskaper som
inneklima, støyproblemer, branntrygghet og ikke minst vedlikehold og totaløkonomi.

Det ligger store økonomiske besparelser for kommunene ved bruk av tegl, siden materialet krever minimalt
med vedlikehold og har en svært lang levetid, sier Askautrud.

4.2 Tilpasningsdyktighet
Tilpasningsdyktighet er de egenskapene en bygning har til å møte vekslende krav til funksjonalitet. Et godt råd
ved planlegging av nye bygg er å gi bæresystem og klimaskall (tak og fasader) maksimal levetid mens tekniske
systemer bør sees i forhold til brukstid og forventet endringsfrekvens for virksomheten i bygningene gjennom
livsløpet.
Tilpasningsdyktighet fremkommer som en funksjon av bygningens generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Disse
tre begrepene er definert som:

Fleksibilitet: Frihet til planendring innen samme funksjon (for eksempel endring fra cellekontorer til åpne
kontorlandskap), dvs. å reorganisere bruksarealet eksklusiv bæresystem/kjerner.
Generalitet: Frihet til endret funksjon (for eksempel skole til boliger, fra lagerbygg til bilforretning/verksted el.),
dvs. evne til å kunne oppfylle krav til endrede nyttelaster, brannsikring etc. uten for store inngrep og kostnader.
Elastisitet: Evnen en bygning har til å utvide eller redusere arealer innenfor en gitt geometri. For eksempel
mulighet til å kunne utvide med tilbygg/påbygg eller å fjerne deler av bygningen.

Dette vil i praksis bety en bygnings egenskap til å endre arealutforming, huse ulike funksjoner, bygges om, til
eller på.

Noen bygninger vil ha behov for en høy grad av fleksibilitet, mens generalitet og elastisiteter mindre viktig.
Dette avhenger av bygningstype, virksomhetens arbeidsmåter, fremtidsantakelser osv. Ved planlegging av nye
bygninger er det viktig at denne differensieringen på tilpasningsdyktighet blir opprettholdt.
Et eksisterende byggkan analyseres i forhold til tilpasningsdyktighet etter følgende forenklet prinsipp:
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Grad av
egnethet

Dårlig egnethet, men god
tilpasningsdyktighet

Behov for, og gode mul i gheter for
ombyggi ng/tilpasni ng for å bedre

Dårlig egnetheten. Tekniske behov må ses i

sammenheng.

Kandidatfor:
Ombygging og evt. teknisk oppgradering

Delrapport 2

God egnethet, men dårlig
tilpasningsdyktighet.

God

Ingen endringsbehov i dag. Bygningens
svake egenskaper for ombygging kan
innebære redusert egnethet over tid.
Tekniske behov bør vurderes mht.
langsiktig investeri ngo

Kandidatfor:
Evt. teknisk oppgradering

God Dårlig Grad av
ti i pasningsdyktighet

Sammenheng mellom funksjonalitet og tilpasningsdyktighet (Multiconsult)

Sammenhengen mellom bygningenes egnethet i dag og deres tilpasningsdyktighet, dvs. hvor enkelt det er å
bygge om. Ved innplotting av byggets tilpasningsdyktighet og egnethet sammen med bygningenes tekniske
tilstand gir dette et godt underlag i strategisk og taktisk planlegging.

Det grønne feltet viser en situasjon hvor funksjonalitet og tilpasningsevne er god, de gule feltene viser en
situasjon hvor vi har en kombinasjon mellom god/dårlig (tilpasningsdyktighet/funksjonalitet) og det oransje

feltet viser dårlig tilpasningsdyktighet og funksjonalitet.

Det er en rekke forhold og parameter innen, generalitet, fleksibilitet og elastisitet som må testes ut og plottes

inn i tabellen/figuren for å få frem brukbare resultater. Dette sammen med byggets tilstand (tilstandsanalyse).

Fasade

Innredning

lanlosning

S~ielett

Tomt

S. ßi-nd "lagdelingsmodell"
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Hvordan oppnår vi god
tilpasningsdyktighet

Tomteforhold og plassering av bygget.
Lastkapasitet i bæresystemer.
Kapasitet i vertikale sjakter
God etasjehøyde
Enkel endring av romstørrelser

Lange spenn, få bærende vegger
Lette innervegger(demonterbare)
God bygningsbredde
Teknisk grid
Unngå gnisninger mellom bygningsdeler
med ulik levetid
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4.3 Ambisjonsnivå

Det kan formuleres ulike strategier eller ambisjonsnivå for vedlikeholdet:

- kostnadsoptimalt vedlikehold, hvor kriteriet blir å unngå følgeskader, med sikte på minimum kostnader i et
livsløpsperspektiv

- økonomisk optimalt vedlikehold, som er verdibevarende vedlikehold, inkL. tillegg for tiltak som gir økonomisk
positiv effekt for brukervirksomheten. i tillegg til det vedlikeholdet som er nødvendig for å holde
huseierkostnadene på et minimum over bygningens levetid, tas det her også hensyn tiat økt vedlikehold kan
ha vesentlig betydning for brukervirksomheten, for eksempel i form av redusert sykefravær og økt
produktivitet

Valg av vedlikeholdsstrategi er selvsagt ikke uavhengig av kommunens økonomiske handlefrihet. Men når
vedlikeholdet i en del kommuner skjæres ned slik at midlene ikke er tilstrekkelig i forhold til et
kostnadsoptimalt nivå, innebærer dette at huseiers kostnader til reparasjoner, vedlikehold og drift økes over
tid. Samtidig forringes verdien av bygningen. Det som ville vært økonomisk rasjonelt i et langsiktig perspektiv,
blir valgt bort til fordel for mer kortsiktige prioriteringer.

4.4 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

Kostnadene til FDVU optimaliseres i et livsløpsperspektiv, slik at målene nås med lavest mulige kostnader, men
samtid et godt verdibevarende vedlikeholdstrykk. Det vil si effektiv drift, renhold, energi, vaktmestertjenester
og et godt forvaltningsansvar.
Bruk av kontoplan NS 3454 holder styrer på de forskjellige kostnader og gir forvalter et godt grunnlag for
benchmarking.
Bruk av nøkkeltall for sammenligning(benchmarking) med andre bidrar også til å finne potensial for større
effektivitet i eiendomsforvaltningen.

Etablering aven profesjonell eiendomsledelse er uttrykk for en. erkjennelse av at eiendommene, både med
hensyn til investeringer og drift, er en betydelig økonomisk virksomhet, og bør derfor organiseres, drives og
utvikles i henhold til dette. Eier har også lovbestemte funksjoner og ansvar som det kreves oversikt og faglig
kompetanse for å bli ivaretatt på en god måte. Det er også en viktig funksjon for eiendomsledelsen å ha

kjennskap til hvilke lover ogforskrifter som eier skal etterleve, og ha nødvendig kompetanse til å sikre at dette
skjer.

((Realkapital, vedlikehold og handlefrihet))

Kostnad

Kostnadsiitvikling
sollfølge av Iltsettelse av
,'edlikeholdn'eparasjoiier

\ --....

Preventivt
vedlikehold

".""

~ """""."""..

-
_ _ - - w'Midre_~i-d

_ - - - ¡tre r¡~~::)

Till/iitsettelse
Tilstalldsgrad O Tilstalldsgl:ad i Tilstaiidsgrad 2 Tilstaiidsgrad 3

Figuren viser sammenhengen mellom utsettelse av vedlikehold og kostnadseskalering.
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4.5

PriceiNaterhouseCooper(PWê)og Multiconsultutførtei 2008 en kartlegging, på oppfordring av KS¡ der tilstand

og etterslep i 130 kommuner og fylkeskommunerble kartlagt. Totalt 12Mil.lionerkitadratmeterog 10 000 bygg

ble undersøkt~

Estimert teknisk oppgraderingsbehovblefordelti to perioden) 0-5 ån) og ((6,10ån) og i to ambisjonsnivåer ((A))
og ((B));

(tÄ)) ingen bygningsdel skal hatilstandsgrad ((2)) eller (c3))

((B)) ingen komponenter skal ha tilstandsgrad (c3)), men noen komponenter kan ha tilstandsgrad((2))
. Strategi ((A).) erverdibevarendevedlikehold mens strategi ((Bidorskyver endeltiltak og kangi følgeskader og. - . - . o. - .totalt sett høyere kostnader. .

Figuren viser oppgrCideringsbebovpr.m for bygg som har tilstcùidsgradhøyereenn TG i.

A spCireseg til femt ogà /àne seg til enendastørrefant! Erdet dette kommunesektoren riå er iferd med à
. gjøre?

((Kommunesektoren eier, og har ansvartor, ca. 33 Mill kvm bygg. I kampen orikronenei kommunesektoren,

ser detuttilat drift og vedlikehold av sektorens realverdier overtid taper-Dette kan innbyggerne få svifor

dobbelt opp: For det f\lrste vii tidligere investert kapital i bygg gå tapt, for det andre vil nedslitte byggføre til

dyrere drift og vedlikehold overtid. I neste omgang fører dette til økt investeringsbehov, og kOrtere levetid for

bygninger. Dette vil til syvende og sistføre til at kommunesektoren mister egen handlefrihet, som medfører

dårligere tjenestetilbud til. innbyggerne)).

Det er åpenbart dårlig økonomi å la bygninger forfalle, slik at brukerne rammes og formuesverdien forvitrer.
Dette fører både til økte kostnader og til redusert verdiskaping i det lange løp. Derfor er det viktig at de

økonoriiskerammebetingelsene legger til rette for atkostnadenetilFDVU kan ses i et langsiktig perspektiv.

Riktige økonomiske rammebetingelser betyr også å gi mulighet til å sette av midlertil å møte de ..

svingningene, som viser at et . økonomisk . riktig vedlikehold innebærer; Og gir en vedlikeholdsstrategi som
minimerer detotale eierkostnadene. Vikan også velge å se vedlikeholdsnivået i en større sammenheng og sikte

mot et økonomisk optimalt vedlikehold, eller et enda bedre vedlikehold som bidrar effektiv til brukernes
verdiskaping. .
Et tiltak som foreslås ailKS er at ((dagens regnskapsregime endres slik at det ivaretar avskrivninger,

renteutgifter og avdrag ettersamme prinsipp som privat sektor og dermed synliggjør alle kostnadene)). .

Plan- og bygningsloven:
§31.3.
Eier eller den ansvàrligeplikteråholdebyggverk og installdsjoner somomfattesav denne lov i en slik stand at
det ikke oppstâr!arejorskade på, eller vesentlg úlempe!orperson, eiendom,eJlermiijø¡ og slik at de ikke
virker skjèmmende ist1g selv, éller iforhold til omgivelsene.

_ __ '-___~ __--_~___.__._ __ _ _o._-----.
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4.6 Kommunen som eier

Et strategisk virkemiddel for kommunen som eier
Hensiktsmessig organisering er et viktig virkemiddel for å oppnå god eiendomsforvaltning..Det finnes trolig ikke
en fasit på hvordan norske kommuner bør organisere eiendomsforvaltningen. Til dette er forutsetningene med
hensyn til befolkningen, geografi og politisk styring for ulike. Eiendomsforvaltningen kan organiseres etter ulike
modeller for funksjoner på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Generelle krav til god organisering av eiendomsforvaltningen
Et av kriteriene på god eiendomsforvaltning var ((En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen,
som legger til rette for god faglig kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en
god gjensidig rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, forvalter og bruker.))
(NOU 2004:22).

God organisering omfatter altså ikke kun (eiendoms-)forvaltningen i snever forstand, men også eierskapet og
brukerrollen, samt samspillet mellom disse tre funksjonene. En part som er helt avgjørende for at de
folkevalgte skal kunne utøve god eiendomsforvaltning, er rådmannen. Som høyeste administrative sjef har
rådmannen en nøkkelrolle i samspillet mellom det politiske og eiendoms faglige miljø i kommunen. Ved
gjennomgang av forbilder for god kommunal eiendomsforvaltning viser det seg at en vesentlig suksessfaktor er
god kommunikasjon mellom rådmann, formannskap/kommunestyre og ansvarlig eiendomsleder.

Vedlikehold, drift og verdi

NM 600 J - - - - :: "",=,,1 økte 

driftskostnader .J

¿- - - --
_ .- .- - - - _..-'- _ _ _ ~omlneli:~r~f'_s~~~~::~J-- ---~£-. .

_.._.._..- .~~ringSOmrndeD¡' J

'- _., _' _.' -(U;lkl. d ri ttimstnader ::

8

i

_Î.-"-'
_..__.._..-...~~~v~--i

rV;,bevarende vedlikehold J
NM - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - *_..-

I
-L"'-"'-"-'-~-~'~---'--"-'IKutt i vedlikeholdsmidle---

TId

Modellen viser fOl'holdet mellom "innsparing av vedlikeholdsmidler" økte driftskostnadei' og reduksjon av
bygningens verdi

For lite midler til vedlikehold vil i en kortere periode gi innsparinger for byggeier, men etter entid vil
driftskostnaden øke og bli større enn innsparingene (brekk punkt). jfr. delrapport l, FDVU kostnader. De
antatte innsparinger blir til ekstra faste kostnader som er svært vanskelige å redusere. Samtid ser vi at
bygningens verdi forringes. Ny investeringer med store belastning på den kommunale økonomien må til, noe
som kunne vært unngått med målrettet og tilstrekkelige vedlikeholdsmidler.

***
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5 Tilstand og kostnader(Multiconsult)

For å kvalitetssikre egne vurderinger og tallkombinasjoner har rådmannen på vegne av kommunen bedt
Multiconsult sette inn våre funn i data simuleringsprogrammet Multimap. Multimap er en metode for
overordnet kartlegging av eksisterende bygningsmasse som underlag for strategisk og taktisk planlegging i
utvikling av bygningsmassen.

Utdrag fra rapporten

Vektet teknisk tpsta~cdpr byg!iingstype ,.~'
.. -.# "i

'"

Samlet Tele og Andre
Bygningstype teknisk Bygning WS Elkraft automat- install- Utomhus

tilstand isering as'oner
Annen skolebygning 1,5 1,4 1,4 1,4' 2,0 1,6 2,0

Barnehage
.~

1,4 1,2. 1;3:,
'.

1,8 1,9 2,0 1,8

Grunnskoié/barneskole . 1;7 1,7 1',6 1,9 1,9 1,8 2,0

IdreUsbygning 1,3~ 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 1,7

Kontorbygning 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
. :.'. ,

Kulturhus " , .2,2 '\ 2~1 1,9 2,6 3,0 1,5 2,7

Lager/verksted/garasje' 1,6 2,1 1,4 1,6 1,0 1,4 2,0

Videregående skòle.~ 1,5 1,4 2,1 1,0 2,0 2,0 2,0
Øvrige 1,5 1,6 1;4' 1,6 1,3 1,3 1,5
Samlet -

1;6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,6 1,8
"

Tabellen viser vektet tilstand på bygningstype, men også splittet i bygningsdeler.

På bakgrunn av dette er det estimerte oppgraderingsbehovet fordelt og periodisert i to
kategorier:

~ Mest akutt behov (0-4 år) "MÅ-tiltak":
di

Kategorien utgjøres i praksis av komponenter"somvurderes som tilstandsgrad 3.
Disse komponentene er vurdert å være i sådårlig,forfatning og representereren
uholdbar situasjon som krever utbedringer.iløpet ~v)'elativt kort tid. Disse tiltakene. . " "
og tilhørende kostnadsestimater karioppfattes som "M~-tiltak" og bør normalt

gjennomføres innenfor en periode på,ca.4 år. Hva som vùr1ères å være "riktig"
tidshorisont avhenger av kritikalitet~fare for følgeskader, drift~stans osv."' .~ r

~ Langsiktig behov (5-8 år) ~BØRctiltak": "_' .. ,,,

i praksis utgjøres denne kategorien av komponeñtersom vurderes somtilstandsgrad
.2. Disse komponentene er vlArd~Vrt.åiha en tilstand som tydèÎigindikerer atl . .. ~. " .''' ,
utbedringer må påregnes på sikt: dvs:de vurderes ikke lenger som gode nok. De
nødvendige..tiltake~e~og tilhøre~dg kostna¿Ú'i'Stimater sort er,~urdert idenn. eI' , "'.. ... ·
kategorienkan'oppfattes som "BØR~tiltak"og mMvur.deres med tanke på å forhindre/' ".. \." ..~ ,-
ytterligere' nedbrytning med evt. de kostnadskonsekv.~nser det måtte medføre. Det
påpekes at det vìl'V~r~~ridJviduelie fo~skje,lIer mellomkomponentene ift. i hvilken
.gradød~ kan være iars~arlig",å'la ~dbry~nJrg.en fortsette til tilstandsgrad 3 oppnås

t' (~bruke?i? ~omponente~e~t I de,~,ne,sa.,~rn5nheng er .kostna~sestimatet basert på
",atsamtlige komponenter ùt~edresi den~tànd de er pr i dag. Tiltakene bør normalt

gjennomføre~innenfor en tidshorisont på 8 år.'" "'..,.....

...
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Presenterte oppgraderingsbehov omfatter ikke'eventuéii oppgraderingleller"utb:dring'f;
av dårlig tilstand på grunn,Jundamenter og bæresystem.' Å~rsaken 'èr ~nyttet til stor ¡r,' ,,'
variasjon/kompleksitet i utbedrihg av slike forhold og dèt erdermed vanskelig å
g~,nerali?ere,p(1dvendigetiltakifor. utpedring og dermed å angi en forventet.

'~rfàriniiskostnad~ ,. """, ,', , ,,-

Oppgraderingsbehov pr bygningstype

Oppgraderingsbehov, periodisert og samlèt

O. 2,550000
400 000 5 040 000

28 660.000 70470 000
O 8820000

300 000 5 070 000

15390000 11 180000
70000 1 140000
380 000 400000.;

8 860 000 34 820000.
54040 000 ~139'480 000

('f' "
Estimert oppgraderingsbehov er å'oppfatte so~"totale p;o~jèktkostn'áder r.henlfold,tilV'-" ~,
NS 3453- Spesifikasjon av kosthader.i byggeprosjekt. Det vii sitat allekostnadèr som er.
p'rèSente!rt ,in kluderer mva;. ~ "'!i ":-

Annen skolebygning.
Barnehage
Grunnskole/barneskole
Idrettsbygning
Kontorbygning

Kulturhus

Lager/verksted/garasje,
Videregående skole
0vri e

samlèt

952

1 895

18597
6131
4068"
3 106

781

365
13322
49217

2550000
5440000
99130000
8820000

.5370000
26570000
1 210000
780000

43'680000
193'520000

2679
2871
5330
1439
1320
8554
1549
2137
3279
3932

Rapport fra Multiconsult er vedlagt i sin helhet.
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Om eiendomsforvaltn i ngen i kornmunesektoren(statens forvaltni ngstjen este)
KS: Vedlikehold i kommunesektoren -fra forfall tilforbilde. PWC, Multiconsult
Facility Management; Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling avbygninger

(professori FM:Torel Haugen) .
Norsk Standard NS 3454; Livssykluskostnader for byggverk ..
Diverse foredrag:SveinBjørberg, professor Il, NTNU og MRIF Multiçonsult

AEF (Arbeidsgruppen for eiendomsforvaltning) Kontoplan (( NS 3454)) og KOSTRA

Kommu nal ei endomsfoÍ"valtni ng( Com m un ity'sfacil ityma nagement) Masteroppgave, OAH
NS 3424-((Tilstandsanalyse av byggverk med veilédning)) Multiconsult,Bjørberg,200i.
KS: ((Bedre eiendomsforvaltnihgog vedlikehold))¡F. Horjen
FOBE: ((Årshjulforbedre eierskåp)) .

. NOU2004:22 (Nelholdte bygningergir mer til alle))

Fordypningshefte for folkevalgte(Kobe) .
Ti I pasningsdyktighet: . M u Iticonsu Itog Byggemiljø.





Fauske kommune ((kommunale boligen) delrapport 3, eiendomsforvaltning -
Formål

Kommunestyret i Fauske kommune har i sak 074/12 "bedt om åfå seg forelagt egen sak vedrørende
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsforvaltningen ¡økonomiplanperioden".

Denne rapport er å anse som en del av prosjektet: ))Helhetlig vurdering av den kommunale
eiendomsforvaltning i Fauske kommune)).

Rapporten er nummer tre i en serie rapporter om den totale eiendomsforvaltningen i kommunen.

Første rapport omhandlet FDVU kostnader for formålsbygg og ble behandlet i styringsgruppen 17.10.2012. .

Delrapport nummer to omhandlet tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep for formålsbygg og ble
behandlet i styringsgruppen 20.12.2012

Denne rapport gir en grov vurdering av boligeiendommenes tilstand, men ser større grad på
. boligforvaltningen som helhet,samtfremtidige utfordringer og behov.

Neste delrapport vil omhandle organisering av eiendomsforvaltningen.

Denne rapport er å anse som et administrativt verktøy.

"l Magnus Lagabøters landslov fra 1276 står det for leilendinger (leietakere): .

Han skal tekke huset vel og holde dem dråpeslause, og vedlikeholde torvtak, vindskier og rafter slik at det
ikke kommer fuktighet på veggene.
Om husene blir velholdt slik kan leilendingen ikke gjøres ansvarlig for athus eldes. Men lar han et hus råtne
ned av vann røkt, må han bygge et nytt i stedet. Il
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Fauske kommune ((kommunale boligen) delrapport 3, eiendomsforvaltning

Innledning

-
Norsk boligmodell går ut på at flest mulig skal eie egen bolig. For å nå dette målet er Husbanken et
viktig instrument for sentrale myndigheter. Kommunen har ansvaret for arealplanlegging,
tilrettelegging for utbygging og fornyelse.
Kommunen har også ansvaret for å medvirke til å skaffe boliger for personer som ikke selv klarer å
ivareta sine interesser på boligmarkedet. Herunder kommer også boliger med særlig tilpassing ti
dem som trenger det, på grunn av alder og funksjonshemming eller annet.

Kommunen har gjort bruk av de fleste Husbank-ordningene for sine innbyggere, f.eks. bostøtte,
startlån og tilpasningstiskudd.

Unge førstegangsetablerende er en gruppe som sentrale myndigheter har spesielt fokus på. Denne
gruppen mangler ofte nødvendig egenkapital i tilegg til å ha lav inntekt, som igjen slår negativt ut
på det ordinære lånemarkedet.

Regjeringen har videre som et hovedmål å øke antall boliger for personer med nedsatt
funksjonsevne. Det vil si at boligtilbudet må økes for personer med psykiske lidelser, fysisk
funksjonshemming, utviklingshemming og eldre.

..

For de sosialt og økonomisk vanskeligstilte har kommunen et klart ansvar for å bidra med boliger.
Bostedsløse er en gruppe sentrale myndigheter har satset sterkt på, og det er opprettet eget
((prosjekt, bostedsløse i de syv største byene i Norge)). Noe alle kommuner kan trekke veksler på.
Flyktninger vil ha behov for bolig ved etablering og ansvaret hviler på kommunen.

. I stortingsmelding 28, 2012 ((Gode bygg for et bedre samfunm) viser regjeringen til en del visjoner
og målsetninger for de kommende 10-15 år.. .. ~ . f .

Visjon
æ

~~

w;
~~.!~

Gode-bygg for eit betre samfunn
. .".. ,

(8ggog byggkvcirtretar, (PöSes:sl1rforgoe byg)Hovudmål

Godt utforma,sikre, ene rgieffektive og sunne bygg Betre og meireffektive byggjeprosessar

Delmål

. Tidsriktig arkitektur og god byggjeskîkkskal

. medverke tîl attraktive stader
. Sikre bygg skal møte klimaendringane
. Bygg skal hatîlfresstilande inneklima, og

ein skal unngå bruk av helse- og miljøfarlege
stoff

. Prosentdelen av tilgjengelege og un iverselt
utforma bygg skal aukast innan 2025

. Energibruken i bygg skal reuserast monaleg
innan 2020

. Regelverkogbyggjesaksprosessar skal

vere enkle, føreseielege ogbrukar~
ven lege

. Gode byggføresetaktørarmed riktig
kompetanse

. Smartare brukavlKT skalgje meir

kostnad.seffektive byggjeprosessar og
auka produktivitet

. Tilsyn og kontroll skal motivere tìl auka

seriøsitet i næringa og færre byggfeil

Figur 1: Regjeringens visjon og mål for bygningspolitikken
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Byggekostnader
Byggekostnadsindeksten fra SSB måler prisutviklingen på materialer, transport, arbeidskraft og
annet som inngår i produksjon av boliger. Indeksen viser en voldsom vekst i boligprisene, mens
byggekostnadene og KPI har langt svakere vekst. Dette gir stor gevinst til boligeiere.
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Figur 2: Boligpriser, byggekostnader og konsumprisindeks fra 1992- 2011(55B)

Det er mange faktorer som styrer boligprisene, med de viktigste er kanskje rentenivået, generelt
høyer inntekt i Norge de senere år(inntektsvekst), beliggenhet i forhold til boligmasse, stor
tilflytting, spekulasjoner, marked og pressområder.

Virkemidler
Kommunens boligpolitikk bør ha en slik modell at den ivaretar svakerestiltes behov og utnytter de
virkemidler som er tilgjengelig til enhver tid gjennom støtte og - tilskuddsordninger.
Samtidig er det viktig at kommunens aktivitet på boligmarkedet ikke har direkte inngripen på det
private boligmarkedet. Det er ikke at ønske at kommunen skal prøve å styre markedskreftene som
rår innen privat sektor.
Kommunen har derimot et ansvar for å legge til rette for, og planlegge nye boligområder.
Boligarealene bør planlegges slik at de infrastrukturelthar en slik beliggenhet at den ivaretar

beliggenhet i forhold til skoler(maksimal elevkapasitet) og kommunikasjonsårer som jernbane og
bussforbindelse.

For boligsøker med særskilte behov, som eldre, bør beliggenhet være i nær tilknytning til
legekontor, offentlig kommunikasjon og kjøpesentre.
Også for andre grupper av svakerestilte boligsøkere er tilknytting til lokalsamfunnet av stor
betydning.

Leiepriser
Det er av stor betydning for kommunen og eiendomsforvaltningen, å holder leieprisene på et
kostnadsdekkende nivå, dette vil si at leieprisen skal dekke FDVU kostnader og kapitalkostnader.
Slik at subsidiering av vanskeligstilte ikke skjer gjennom husleienivå, men gjennom de
støtteordninger som kommunen har til rådighet
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Subsidiering gjennom husleien fører til manglende vedlikehold, dårlige boforhold og ødelagte
boliger.
i neste omgang fører dette til behov for nybygg, lenge før den normale levetid for byggene er

inntruffet.
Dette er en svært kostbar og uhensiktsmessig form for forvaltning.

~ /~:; ;i I I'" ~I ,~'"~ ~ '" '14 .
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Husleiens innvirkning på tilstand og markedet

Subsidiering gjennom husleien(lav kommunal husleie) svekker det private markedet. Private
aktører må dekke inn alle sine kostnader for (FDV) forvaltning, drift og vedlikehold i tillegg til sine
kapitalkostnader. Dette vanskeliggjør reell konkurranse og hemmer private krefter å ta del i
boligmarkedet.

Kommunens mål er at alle skal bo godt og trygt, også de som trenger bistand og tilrettelegging for
å skaffe seg en bolig. Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i
arbeids- og samfunnsliv. En god bolig er nødvendig for å kunne dra nytte av behandlingstilbud for

rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Å skaffe en person som er løslatt fra fengsel en bolig kan

bidra til å forebygge fremtidige kriminelle handlinger. Et godt boligsosialt arbeid lokalt vil derfor
være et gode for den enkelte og for samfunnet.
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Mange aktører har ansvarsområder, virkemidler og kunnskap som er viktig i arbeidet for å
forebygge og bekjempe bostedsløshet. Kommunen har etter lov om sosiale tjenester ansvar for å
medvirke til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte, og sørge for sosiale tjenester for kommunens
befolkning. Kommunen er en hovedaktør i dette arbeidet.

Helhetlig strategiplan
En helhetlig strategi der visjonen kan være at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt
bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i rimelig forhold til inntektene. En ønsker å snu
ressursbruken fra midlertidige botilbud til varig bolig

Målsetninger om å øke oppfølgningskapasiteten gjennom:
Effektivisering, styrke og utvikle metodekunnskap og bruk.
Utvikle standarder.

Øke tilgangen på egnede boliger.
Matching av beboere, normalisering.
Utforme differensierte botilbud. Tekniske løsninger som er tilpasset brukeren og livsløpsstandard.
Forebygge bostedsløshet etter soning og/eller behandling.
Forebygge utkasteiser gjennom godt samarbeid med namsmannen og NAV.

Presisering:
Tilstandsanalysen i denne rapporten er utført på et grovt nivå og er ikke tilstrekkelig for
vedlikeholdsplanlegging. Årstiden gjør det umulig å undersøke byggenes klimaskall(tak, vinduer, ytterdører
og utvendig kledninger, nedløp osv.) på en skikkelig måte, det samme gjelder grunnmur grunnforhold.
Siden boligene i stor grad er i bruk er det vanskelig å besiktige også innvendig.
Driftsleder og vaktmestre er imidlertid godt kjent med forholdene og har gitt en god beskrivelse av de
boliger som ikke lar seg besiktiges.
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Regjeringens boligpolitiske må/struktur

Den overordnede visjon for regjeringens boligpolitikk er at:

Alle skal kunne bo godt og trygt.

Visjonen skal oppnås gjennom følgende hovedmål og strategier:

. Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked.

. Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

. Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder.

Regjeringens visjon, mål og hovedstrategier

Regjeringen har som visjon at alle skal kunne bo godt og trygt. Flest mulig skal være mest mulig selvhjulpne

i boligmarkedet og forsørget av egen arbeidsinntekt. De fleste bor da også i gode boliger til rimelige

bokostnader oger selvhjulpne og selvforsørget. Den norske boligmodellen der målet har vært at flest mulig
skal eie sin egen bolig, har vært vellykket.

Regjeringens hovedstrategi for å nå sin visjon, og første hovedmål, er å legge til rette for et velfungerende

boligmarked. Rentenivået er den økonomiske faktoren som påvirker boligmarkedene mest. Regjeringen

legger derfor stor vekt på å føre en økonomisk politikk som sikrer stabile, lave renter. En slik politikk sikrer

en stabil utvikling i boligmarkedene, dempet risiko for aktørene og stabil, høy sysselsetting. Stabil, høy
sysselsetting sikrer folks arbeidsinntekt slik at de kan ivareta egne boutgifter.

Noen har færre ressurser enn majoriteten av befolkningen, og vil trenge hjelp til å etablere seg i
boligmarkedet. Regjeringen har derfor som sitt andre hovedmål å skaffe boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet og hjelp tilåbli boende i denne.

Videre ønsker regjeringen å legge til rette for å øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og

boområder, og har dette som sitt tredje og siste hovedmåL.

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Regjeringen la høsten 2002 frem St.meld. nr. 6 (2002-2003) Titaksplan mot fattigdom. Å sikre
vanskeligstilte gode, nøkterne boliger var en sentral strategi i denne meldingen.

Vanskeligstilte på boligmarkedet skal sikres en bolig de kan klare å beholde. Dette er en forutsetning for at

flest mulig i yrkesaktiv alder skal klare seg selv ved egen arbeidsinntekt.

Tiltak for å redusere antall vanskeligstilte på boligmarkedet vil på den ene siden bli rettet mot individene

for å styrke deres ressurser slik at de lettere kan delta på boligmarkedet, og på den annen siden bli rettet

mot egenskaper ved boligmarkedet og boligmassen som unødvendig hindrerfolk i å delta.

Det er kommunene som har hovedansvaret for å sikre vanskeligstilte en bolig. Utfordringen er å legge til

rette for at kommunene skal ha de beste muligheter for å ivareta dette ansvaret.
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1 Kommunen som hovedaktør

1.1. Boligsosial handlingsplaner
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Boligsosial handlingsplan for Fauske kommune

Det ble 2006 utarbeidet en boligsosial handlingsplan for Fauske kommune.
Handlingsplanen tar for seg boliger og boligtiltak for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg eller
beholde tilfredsstillende bolig på egen hånd, dette kan være som følge av manglende inntekt, lav inntekt
eller manglende egenkapitaL. Andre forhold kan være lidelse av fysiske, psykiske og andre sosiale
funksjonshemninger som fordrer et behov for tilrettelagt boliger.

Det er ingen selvfølge at kommunen skal eie alle boliger som er nødvendig for disse gruppene, men
kommunen kan være en aktør i markedet for derigjennom å oppfylle sitt ansvar.

For å kunne utøve denne tjenesten på en god og tilfredsstillende måte, må organisering av
boligforvaltningen og kommunens tilbud, presenteres på en helhetlig og logisk oppbygd måte.

Boligsøkere må kunne få den hjelp de trenger, de svar de trenger, og de rettledninger de trenger, gjennom
en boligforvaltning som er tilstrekkelig utfyllende så vel som når det gjelder fysisk bolig som tilrettelegging

,for statlige og kommunale lån og tilskudds ordninger.
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1.2 Behov

En del grupper i befolkningen klarer ikke å skaffe seg tilfredsstilende bolig i det åpne markedet.

Mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, blant annet barn.

Mangel på bolig slår beina under mange menneskers forsøk på rehabilitering.

Mangel på bolig medfører dyre og dårlige innlosjeringsløsninger.

Grupper av befolkningen har vansker med å skaffe seg, eller beholde, en tilfredsstillende bolig på egen
hånd.
Organiseringen av boligsosialt arbeid vektlegges ofte i større omfang enn behovet for nybygging av
kommunal boligmasse. Dette med bakgrunn i at planarbeidet konkluderer med at kommunen trenger en
omfattende gjennomgang av hvordan boligmassen benyttes. Dette kan medføre riktighet, men da er det på
sin plass at planene settes i virksomhet.

Å skaffe seg bolig er i hovedsak en privat sak. Men det er enkelte som ikke mester å skaffe seg, eller
beholde egen egnet bolig. Grunnene for dette er kompliserte og må ses i sammenheng med situasjonen på
boligmarkedet, arbeidsmarkedet og andre områder som helse, rus etc. Det kan være barn involvert i alle
målgruppene med unntak av eldre.

Organisering og bruken av kommunens boliger bør gjennomgås på en helhetlig måte for å kartlegge det
egentlige behov, byggenes tilpasningsdyktighet, egnethet og beliggenhet.

I Vi kan ikke bare planlegge oss ut av problemstilingene, vi må også handle.

1.3 Behovsgrupper

Bostedsløse: Sosialt vanskeligstilte: Mennesker som ikke hører inn under de andre kategoriene, men som
har problemer medå skaffe seg, eller beholde egen egnet bolig.
Andre vanskeligstilte: Kortsiktige behov som følge av konflikter eller brudd i nær familie.

Økonomisk vanskeligstilte: Mennesker som av økonomiske årsaker har problemer med å skaffe seg eller
beholde egen egnet bolig

Psykisk helse: Psykisk utviklingshemmede /psykiske lidelser: Dette er en samlebetegnelse for mange ulike
tilstander med ulikt årsaksforhold, som gjør at vedkommende har problemer med å skaffe seg, eller
beholde egnet bolig.
Dette kan også være mennesker som diskrimineres på boligmarkedet pga. adferd eller utseende.
Mennesker med andre funksjonshemninger: Mennesker med f.eks. autisme og ADHD

Rus: Mennesker som pga. sitt rusmisbruk har problemer med å skaffe seg, eller beholde egen egnet bolig.

Eldre: Eldre: Mennesker som er over 67 år med fysiske eller andre "funksjonshemninger" som har
problemer med å skaffe seg, eller beholde egen egnet bolig.

He: Mennesker som har nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader og må ha fysiske tilrettelegging for å
fungere i bo situasjonen.

Flýktninger: Mennesker som har fått opphold på humanitært eller politisk grunnlag.
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1.4 Hvordan?

Personer med svak økonomi

Økte boligpriser har medført at det nå er vanskeligere for folk som har liten egenkapital og lav eller usikker

inntekt, å etablere seg i egen bolig enn det var for ti år siden. Ungdom har i økende grad usikker inntekt,

blant annet fordi de studerer lenger. På den annen side flytter ikke ungdom senere fra oppveksthjemmet

enn tidligere, og de fleste har ikke høyere boutgifter enn hva som kan forventes i en etableringsfase. Også

ungdoms egne prioriteringer, blant annet mellom arbeid og fritid og mellom konsum av bolig mot andre

varer og tjenester, bestemmer deres posisjonpå boligmarkedet.

Det viktigste virkemidlet for å sikre etablerende en bolig er et velfungerende boligmarked. Et slikt marked

vil bidra til at det tilbys et tilstrekkelig antall boliger. Nye boliger vil ofte falle dyre for boligetablerende med

svak økonomi. At det bygges nye boliger for mer kjøpesterke grupper bidrar imidlertid gjennom flyttekjeder

til at det frigjøres boliger for førstegangsetablerende, og at disse blir rimeligere.

For enkelte grupper vil ikke økt tilgang på boliger alene kunne avhjelpe deres boligbehov. Personer med
usikker inntekt og liten egenkapital vil ikke få lån eller må betale høye renter for å få lån i ordinære
kred ittinstitusjoner.

Både leiekontrakt og offentlig økonomisk støtte til leiere i sosiale utleieboliger bør derfar utformes slik at

de motiverer til å àvansere i boligkarrieren.

. Bostedsløshet

Regjeringens langsiktige mål er å bekjempe bostedsløshet. Regjeringen foreslår en fortsatt satsing på å

forebygge og bekjempe bostedsløshet. Husbanken skal fortsatt ha et koordineringsansvar for arbeidet, og

legge til rette for at kommunene kan utforme lokalt tilpassede strategier. En interdepartemental gruppe
skal følge opp satsingen.

Innvandrere
Målet for boligetablering av innvandrere er som for nordmenn flest, at de raskest mulig skal etableres og bli

selvhjulpne i en egen bolig. De fleste innvandrere etablerer seg i boligmarkedet uten offentlig hjelp, men

enkelte trenger støtte. Spesielt for denne gruppen er at mange snakker dårlig norsk og har lite kunnskaper

om det norske boligmarkedet og boligfinansieringsordninger.

Flyktninger som har fått varig opphold i Norge skal bosettes i kommunene, og trenger spesiell hjelp til
boligetablering. De fleste flyktninger bosettes i utleieboliger. I stortingsmelding forslår regjeringen å endre
bruken av subsidier til sosiale utleieboliger slik at nyankomne flyktninger bedre kan sikres en god
boligkarriere. Det er integreringstilskuddet som er ment å dekke kommunenes kostnader til bosetting av
flyktninger, og en utredning viser da også at dette tilskuddet dekker de fleste kommunenes utgifter.
Regjeringen vil ta initiativ til at rollefordelingen mellom integrerings- og boligtilskuddet avklares.

Rusmiddelmisbrukere som har et boligbehov, har tilgang til de samme husbankordninger som andre
grupper. Regjeringen vil legge til rette for at rusmiddelmisbrukere sikres tilgang til samme individuelle

vurdering som andre grupper. Kartlegginger foretatt i forbindelse med lokale boligsosiale handlingsplaner
viser at rusmiddelmisbrukere har varierte boligbehov. Regjeringen vil derfor ikke fremheve et virkemiddel

som bedre egnet enn andre virkemidler, og vil heller ikke foreslå egne ordninger for rusmiddelmisbrukere.
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I Husbankens rapporter er ikke rusmiddelmisbrukere skilt ut som egen brukerkategori, og det er dermed

behov for å synliggjøre målgruppen i rapporteringssystemet

Tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne

Det er et mål for regjeringen å øke antall boliger og boområder som er tilgjengelige for personer med
nedsatt funksjonsevne (universelt utformede). Tilskuddene til formålet foreslås ytterligere målrettet. Det er

videre behov for å styrke den faglige veiledningen overfor brukerne.

Eldre

Antall eldre vii dobles over de neste 50 årene. Da det å bli gammel ofte handler om å få nedsatt
funksjonsevne, vil behovet for tilrettelagte boliger være økende. For flere enn i dag kan det være aktuelt å
bli boende hjemme i egen bolig dersom boligen blir tilrettelagt. Dette vil også være god samfunnsøkonomi.

Regjeringen vil derfor foreslå at Husbankens grunnlån innrettes mottiltak for å øke boligenes
tilgjengelighet.

Fauske gjør et godt arbeide her.

Psykisk helse

Boligtiltak for personer med psykiske lidelser bør etter regjeringens vurdering tilrettelegges innenfor de

generelle boligtiltak for vanskeligstilte. De foreslåtte virkemidler i denne meldingen vil bidra til at
vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder personer med psykiske lidelser og med rusproblematikk, lettere

får tilgang til tilrettelagte boliger. Dette vil være et viktig ledd i regjeringens videre satsing på området.

Sosiale utleieboliger som boligpolitisk virkemiddel

For de fleste vil det være fordelaktig å eie sin egen bolig. Ved kortvarige boligetableringer kan det imidlertid

være en fordel åleie. Dette gjelder også for vanskeligstilte. Sosiale utleieboliger anbefales derfor ikke som

permanent bosted for vanskeligstilte, men som gjennomgangsbolig. Det er ikke nødvendigvis slik at en stor

andel sosiale utleieboliger sikrer en god boligsosial politikk, slik enkelte hevder. Utleieboligen kan
representere en fattigdomsfelle.

Det å være vanskeligstilt skal ikke være noen permanent tilstand. Forholdene bør derfor legges til rette for

at den enkelte kan gjennomgå en boligkarriere etter egne forutsetninger, der målet er å bli mest mulig

selvhjulpen i egen bolig.

Selv om det skal legges til rette for at flest mulig skal eie sine boliger, er det viktig at kommunen
disponerer et riktig spekter av utleieboliger som avspeiler behovet.

Mange kommuner inngår tidsubestemte husleieavtaler ved utleie av egne boliger. Da er det vanskelig å

avslutte leieforholdet uten at det foreligger spesielle grunner. Ved å begrense varigheten av avtalen kan
kommunen få en mulighet til å vurdere søkers situasjon med jevne mellomrom, og eventuelt motivere leier

til å flytte videre til det ordinære boligmarkedet samtidig som de kommunale utleieboligene kan tilbys mer
vanskeligstilte. På den måten kan det skapes en mer dynamisk politikk som er basert på aktuelle behov.
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2 Fakta om Fauske

2.1 Befolkningsendring
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Totaloversikten for alle aldersgrupper viser at vi er i ferd med å få en helning til færre innbyggere i
yrkesaktiv alder og flere eldre.

2.2 Andel eldre
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2.3 Andel barn og unge
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2.4 Andel i yrkesaktiv alder
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personer.
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3 Kommunens arealer
Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eide boliger

3.1 Kommunens totale arealer
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3.2 Bolig/leilighets typer
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3.3 Tilstand

Tilstandsanalyse er en teknisk metode for å kartlegge feil og mangler ved bygningsdeler, et bygg eller en

bygningsmasse. Analysen er et utmerket hjelpemiddel til vedlikeholdsplanlegging og for å kartlegge
behovet for vedlikeholdsmidler.

Det skal benyttes fire tilstandsverdier eller karakterer

TG 0= Ingen symptomer (best)
TG 1= Svake symptomer
TG 2 = Middels kraftige symptomer
TG 3 = Kraftige symptomer, sammenbrudd og funksjonssvikt(dårligst)

Vektet tilstandsgrad
Eide og leide arealer

1,5

Det er en klar tendens til
dårligere tilstand på bygg og
boliger som kommunen eier
i forhold til boliger innleid
og i form av andelsboliger,
boligbyggerlag

3

2,5 (

2

. Il Tilstandsgrad
God normal tilstand vil være
omkring tilstandsgrad, TG 1.
Tilstandsgradhøyere enn
1,6 (TG 1,6) er bygg med
betydelige mangler.

1

0,5
':

o

Eide boliger Leide boliger

Vektet tilstandsgrad for eide og leide boliger

Tilstandsgrad(TG) på det enkelte bygg fremkommer som et gjennomsnitt av undersøkte punkter.
Derfor fremkommer desimaler, som gir størrebrukbarhet for kommunen.
Tilstandsgrad bedre enn 1,0 settes som godt. Enkeltkomponenter kan ha behov for tiltak, men
helhetsinntrykket av disse er godt.

Tilstandsgrad fra og med 1,1 og til og med 1,5 fremstår som noe uakseptabelt, og har en eller flere
komponenter med behov for ekstraordinært vedlikehold og / eller utskiftning. Bygningsmassen som
befinner seg i dette tilstandsintervallet er utsatt for stadig hurtigere nedbrytning, og vil kunne påføre
negative konsekvenser for bygningsmessig drift og vedlikehold, men også for virksomheten i bygningen.
Tilstandsgrad 1,5 og høyere har større betydelige mangler.
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Myrveien

Kommunens eldre boliger viser betydelige potensialer for vedlikehold. Manglende vedlikehold og oppsyn
med boligene fører til skader og forsømmelser som koster uforholdsmessig mye å reparere i ettertid. Dette
sett i forhold til et normalt verdibevarende vedlikehold over tid.

Skjerstadveien
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Tilsyn og kontroll av våre boliger er i stor grad en viktig faktor for et godt verdibevarende vedlikehold.
Forsøpling av uteområdene ikke bare i form av manglende Utvendig vedlikehold, men også i stor grad av
søppel og skrot som samler seg i uteområdene rundt disse boligene. Dette er en mistrivsel faktor for
beboerne, men også i sterk grad for naboene.

Forsøpling og utrivelige boforhold rundt byggene er faktorer som igjen slår tilbake på kommunen i den
form at bolig og byggeprosjekter fører til protester fra berørte naboer og gjenboere.

(Gjenboer er en eier, fester eller bruker aven eiendom som ligger på andre siden av veg eller andre smale arealstriper
og således ikke har felles grense med angjeldende eiendom).

Blåskjellveien

Det er ikke bare de eldste boligene som det forsømmes mot. Bildet over viser et nytt bygg(rekkehus) i

Blåskjellveien. En initiativrik beboer har ((bygd på)) eller over, inngangspartiet med diverse remedier,
tekket med plast og isolert med skumgummimadrasser. Det som vil skje her er at snØen tiner, trenger inn i
konstruksjonen, siden de naturlige avrenningsveiene er blokkerte. Fuktskader og råte som følge.
Uteområdet er betydelig forsøplet.

Et godt, effektivt og forutseende tilsyn, må etableres. Dette sammen med et husregelverksom er
gjennomgått med beboeren.
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3.3 Fordeling av eid- innleid og borettslag

Antall boliger
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Selveide Borettslag Innleide

Kommunen disponerer i
hovedsak tre kategorier boliger;
selveide, andel i borettslag og
innleide for utleie.

Fordelingen her virker fornuftig
og gir kommunen rom for å ta

. opp svingninger i markedet og
etterspørsel på en bra måte.

Diagrammet viser fordeling av disponerte boliger

Røsslyngveien, borettslag
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3.5 Forvaltning av boliger

Boligforvaltningen virker uoversiktlig og ustrukturert, for mange instanser bidrar og gir en lite
hensiktsmessig forvaltning der vi risikerer at vi arbeider mot hverandre i stede for å dra lasset sammen til
fordel for kommunen, og ikke minst brukerne;
Brukerne/boligsøkere skal kunne ta kontakt med gtboligkontor å få all nødvendig hjelp der.

Boligkontoret bør således være forvaltningsenhet for alle kommunalt eide, så vel som kommunalt

disponerte boliger.
Forvaltningsansvar innebærer også å påse at kommunen har rett antall boliger og at tilstanden på boligene
er av tilfredsstillende kvalitet.
Andre instanser eller enheter i kommunen kan ha disposisjonsrett til boliger. Med slike boliger følger også
et økonomisk ansvar (depositum, garantier, tomgangsleie, etc.).

En forutsetning for gode boforhold er et målrettet og godt vedlikehold av boligene. For at dette skal kunne.
fungere tilfredsstillende er det av stor betydning at husleieinntektene for hele boligmassen tilflyter
boligforvalteren til rett tid og i rett størrelse.

For lite midler til vedlikehold fører ofte til at planlagt verdibevarende vedlikehold på det nærmeste blir
fraværende og akutt vedlikehold(brannslukking) utgjør størstedelen av vedlikeholdsmidlene.
Detideelle bør være 70 % planlagt og 30 % til akutt(hærverk og andre uforutsette skader).

'l,
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Bentevassveien; innleid til utleie
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4 Husleie
i januar 2000 trådte vår nå gjeldende Husleielov i kraft. Da ble det innført nye regler for leiefastsettelse i
nye leieforhold og helt nye regler for oppregulering eller nedregulering av leien i løpende leiekontrakter.

Kommunene kan fritt fastsette husleien innenfor husleielovens regler, men Husbanken anbefaler å ta
utgangspunkt i en kostnadsdekkende husleie ved tildeling av tilskudd til utleieboliger.

En gang hvertår kan en utleier, med en måneds varsel, kreve at husleien skal økes gjennom såkalt
indeksregulering. Det betyr at utleier kan kreve leien oppregulert tilsvarende økningen i
konsumprisindeksen de siste 12 måneder. Dette fremgår av husleielovens § 4-2. Med den lave økning i
konsumprisindeksen de siste årene har slik årlig regulering ikke blitt noen spesielt tung belastning for
leieboere.

4.1 Gjengs leie

Husleielovens § 4-3, som sier at dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, uten annen
endring enn indeksregulering, kan hver av partene uten å gå til oppsigelse av leieforholdet sette frem krav
om at leien blir satt til det som loven kaller "gjengs leie". Hvis vi tenker oss et marked med stigende
leiepriser, vii en utleier fort gjøre bruk av denne retten. Tilsvarende, dersom markedsprisen har falt iløpet
av de siste par årene, kan en leietaker selv sette frem krav om nedregulering til gjengs leie.
Gjengs leie er en form for teoretisk gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på
lignende vilkår.

4.2 Markedsleie
Markedsleie er den leie som markedet er villig til å betale for tilsvarende lokaler på det aktuelle tidspunkt.
Det grunnleggende for leiefastsettelsen i denne sammenheng, er beliggenhet og standard og hvilken leie
som flere uavhengige interessenter anser som passende.

4.3 Kostnadsdekkende leie

Den beregnes ut fra drifts- og vedlikeholdskostnader og avkastningen boligkapitalen kunne ha fått ved
annen anvendelse. En del kommuner benytter et utgiftsdekkende prinsipp, hvor husleien beregnes ut fra
drifts- og vedlikeholdskostnader, og renter og avdrag på lån, men ikke tar hensyn til alternativavkastning.

Kostnadsdekkende og utgiftsdekkendehusleie er avhengig av nivået på statlige tilskudd. Høyere tilskudd
reduserer kommunens kostnader/utgifter, og kan dermed redusere leienivået. Hvis tilskuddet er så stort at

leien blir lavere enn en markedsbasert leie, betyr det at husleien blir subsidiert. For å unngå dette kan

tilskuddet beregnes slik at kostnadsdekkende leie blir lik en antatt markedsbasert leie.

.f

((Suksesskriterier for å kunne oppnå et godt og verdibevarende vedlikehold av kommunale
utleieboliger med et reelt kostnadsdekkende husleienivå, vil i tilegg til å ha en husleie på nivå med

¡ gjengs leie og en "streng" praksis med inndrivelse av utestående fordringer, også være avhengig
,av om forvaltningsenheten får adgang til å etablere en økonomisk buffer, og om de..

beboerrelaterte merkostnadene kan identifiseres slik at det kan utvikles virkemidler for å

finansiere disse på annen måte enn over husleia)). (SINTEF/Husbanken)

....;--".""---.~.-,' -~=,,-
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4.4 Husleie kommunale boliger på Fauske

Husleien på kommunale boliger er svært varierende og spenner fra 468 kr pr m2/år, til kr. 2160.- pr. m2/år
for de nyeste boligene i Blåskjellveien(Rusboliger). Det er vært å merke seg at oppvarming er inkludert i
husleien for Blåskjellveien.

For samtlige av de kommunalt eide boliger er kommunale avgifter(vann/avløp), huseierforsikring, og
renovasjon en del av husleien.

For å få perspektiv på leieprisene i kommunen er det nødvendig å ha tilgang på et sammenlikningsgrunnlag.
Sammenlikningsgrunnlaget som er brukt er det private marked i Nordland. Undersøkte kommuner er
nabokommuner og kommuner med tilnærmet samme befolkningsgrunnlag og naboskap. Leieprisene som
fremkommer vil være tilnærmet markedspriser. Markedsleie er den leie som markedet er villig til å betale
for boliger på et aktuelt tidspunkt.
Forholdet til ((gjengs leie)) er avheng av svingningene i markedet og kan være både høyer og lavere en
markedsleie.

Det kan være svært vanskelig å sammenlikne boligpriser i det private marked med boligpriser på
kommunale bygg. Dette i stor grad siden kommunen plikter å huse personer med Iitenboevne, noe som
igjen fører til stor slitasje på boligene.

Vektet leiepris(pr. mnd og m2)
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Figuren viser husleie pr m2/mnd.

Vektet leiepris for boliger er høyere i de større kommuner som Bodø og Mo i Rana. Diagrammet viser også
at det private pris nivået i mindre/mellomstore kommuner, som Fauske, er høyere enn kommunens egne
eide boliger, kommunale boliger.

Dette er en tydelig indikasjon på at prisnivået på kommunale boenheter er for lavt, og at bruk av
husleiestøtte og tilskudd slår lite inn, som følge av prisnivået. Kommunen subsidierer beboerne gjennom
husleien noe som igjen tapper kommunens økonomi.

Gjennomsnittlig husleie pr m2 og år, på det private marked i Nordland ligger på 1322 kr/m2 per år som vi må

anta ligger på et kostnadsdekkende nivå, pluss noe påslag(fortjeneste).
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Undersøkelsen tar utgangspunkt i det faktiske leiemarked februar 2013

Kvadratmeterpris pr år
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II Fauske komm. Boliger

Kvadratmeter pris på boliger i Nordland, privat marked

For å kunne ivareta boligenes verdi og et tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold, uten at boligvedlikehold
skal gå ut over andre deler av kommunens økonomi, er det av stor betydning at husleien justeres opp til et
kostnadsdekkende nivå.
En husleieøkning kan imidlertid ikke iverksettes umiddelbart, som tidligere beskrevet i rapporten, men det
bør være et mål for kommunen på sikt.

Ut fr diagrammet ser vi at differansen mellom gjennomsnittsprisen og prisen for kommunale boliger er om
lag 360 kr/m2

Kommunen betaler gjennomsnittlig 140 kr/m2 for forsikring, renovasjon og kommunale avgifter i form av
vann og avløp på sine eide boliger, noe som ytterligere gjør forskjellen større.
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Boliger til flyktninger har en høyere pris pr m2 enn andre kommunale boliger og nærmere det private. markedet.
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5 Forvaltnings og u tleiem o deller for kommunale
boliger og bygg

5.1 Organisering

Kommunene kan velge mellom flere hensiktsmessige organisasjonsmodeller for å gjennomføre sosiale
boligpolitikk. Det er ulikt regelverk for de ulike organisasjonsmodellene knyttet til hvordan kommunen
velger å fremskaffe kommunale utleieboliger og hvordan de ønsker å forvalte boligmassen.

Moveien

Det er flere forvaltningsmodeller og forvaltningsløsninger som brukes i dag; Kommunal etat er den mest
vanlige, der teknisk boligforvaltningen(drift og vedlikehold) er plassert innunder eiendomsseksjonen og
boligformidlingen kan være plassert i en annen etat eller enhet. Eller en variasjon av disse tjenester

innenfor etatssystemene. Aksjeselskap, kommunale foretak, IKS eller stiftelser er andre former for
organisering som brukes i Norge i dag..

Politisk påvirkning er sterkest for etat og kommunale foretak, hvor disse også er samme juridiske enheter.

Det er vist(NOU 2004:4, og andre) at viktighet av selvstendighet innen boligforvaltning og
eiendomsforvaltning generelt er et viktig kriterium for god eiendomsforvaltning, Dette fordi det da er mulig

å se eiendomsforvaltningen i et langsiktig perspektiv og muliggjør metodiske prioriteringer over lang
sikt(langsiktige vedlikehold og utbyggingsplaner).

Desto større grad autonomi eiendomsforvaltningen innehar gjennom hensiktsmessig organisering desto
større evne til å kunne ivareta og legge til rette for et verdibevarende optimalt vedlikehold. Eiendommer og
vedlikehold er langsiktige.
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5.2 Utleiemodeller
Kommunale utleieboliger
Når vi til daglig bruker begrepet utleiebolig eller leiebolig er det viktig at vi ser på hvilke rettigheter og
plikter de ulike formene for utleieboliger og leieavtaler gir for kommunen som utleier. En kommunalt eid
eller disponert utleiebolig kan være:

. enebolig

. rekkehus, enebolig i rekke

. eierseksjon i eierseksjonssameie

. borettslagsleilighet i borettslag

. utleiebolig i kommunalt eller privat utleieboligbygg

. Innleie til utleie

Dette er eksempler på boliger som kan leies ut til kommunens boligsøkere som da blir leiere hos
kòmmunen, og hvor forholdet reguleres av husleielovens bestemmelser. Det er viktig å ha klart for seg at
den juridiske organisasjonsmodellen for boligene gir rammer for kommunens muligheter som eier for
utleie. Hvis boligen er i et borettslag vil styret i borettslaget være berettget til å bli varslet og informert om
at kommunen som eier ønsker å leie ut boligen til person nn eller xx. Styret har videre rett til å vurdere den
kommunale boligsøkeren som leier (Borettsloven § 5-3), rett nok kan ikke styret nekte utleie uten saklig
begrunnelse, men for kommunen som eier er dette like fullt en oppgave han er forpliktet til å etterkomme,
og som tar noe tid å klarere.

Når kommunen eier kommunale utleieboliger i et kommunalt utleieboligbygg, vil kommunen være friere til
å fastsette rettigheter og plikter så lenge de er innenfor husleielovens bestemmelser. I et

eierseksjonssameie vil kommunen som eier i utgangspunktet ha den samme frie disposisjonsretten til utleie
som i et kommunalt eid bygg, imidlertid er det også her viktig å sjekke ut om sameiets vedtekter fastsetter
rammer for utleie, jfr. eierseksjonsloven §22. Dette vil ofte være tilfelle, slik at forskjellen mellom
borettslag og sameie for kommunen som eier i realiteten vil være liten når det gjelder kommunens
muligheter for utleie til kommunale boligsøkere.

. ;Felles for alle modellene er at,for å oppnå en godeiendomsforvaifning er det nødvendig at de
totaie kommJnale bygg arealene er til~trekkelig store ti,å kunne utføre vedlikeholdsoppgaver og
"planlegging på'lang sikt."",

!t:;r I;:,

Hen mellomstor kommune som F~uske bør boligforvaltningen og 'forvaltningen av ordinære
formålsbygg(skoler, barnehager, 'eldresentre etc.) være etfelles'anliggende. ~'. ii,

"

Det gir eiendomsforvalteren. de rom som trenges for langsiktighet, planlegge innkjøp og planlegge
langsiktige tiltak for vedlikehold og utskiftninger.i 'rommet før'bygningsdeleneerutslitt/ødelagt og
videre følgeskader oppstår. ,.","~ ~
Boiigforvaltningen bør være en-naturlig' d~1 av eiendomsfo~àlterens oppgave i en' kommune av"
denne størrelse.

silt: Fr ;(J ,r.

Tildeling av boliger bør skje gjennom tildelingsmøter, som iidag.,
.l/-,(', ." /' if,r _ -..tY . :_"t

'Husleieinntekter tilfaller boligforvàlteren,'hv'orpåi neste omgang disse.midler tilførés boligene,i
;, form av vedlikehold(FDVU), utvikling av nye boligprosj~kter, samt dekke kapitalkostnadene.



Fauske kommune ((kommunale boligen) delrapport 3, eiendomsforvaltning ..
6 Husbanken
Forebygge og bekjempe bostedsløshet

De boligsosiale utviklingsprogrammene er et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom kommunene
og Husbanken.

Kommuner med de største boligsosiale utfordringene deltar i de ulike boligsosiale utviklingsprogrammene.
Antall kommuner og tidsperioden deltakelse varer, varier mellom Husbankens regioner. Felles for alle er en
målrettet innsats av ressurser der de har størst effekt. Erfaringsoverføring av kunnskapen som bygges opp
gjennom samarbeidet, er viktig. Kommuner som ikke deltar ¡programmene, kan høste av eksempler, maler,
rapporter og annet materiell som formidles på de ulike sidene.
Ansvar
Kommunene er ansvarlig for gjennomføring aven helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk. Husbankens rolle
er å legge til rette for at kommunene har mulighet og kompetanse til å ivareta sitt ansvar på best mulig
måte. Husbanken er regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Felles målsetting er forebygging og
bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet ved økt boligsosial aktivitet og kompetanse i kommunene,
Dette er et av hovedelementene i Husbankens strategiske plattform, samt en føring i tildelingsbrevet fra
Kommunal- og regionaldepartementet.

Langsiktig partnerskap
i det langsiktige partnerskapet inngår blant annet kunnskapsutvikling, kompetanseheving, etablering av
gode analyseverktøy og beslutningsgrunnlag, samt tiltak for bedre utnyttelse og samordning av Husbankens
virkemidler. i programperioden gir Husbanken tilbud om faglig og finansiell støtte til utvikling aven
helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk
Husbanken har hovedansvar for selve programsatsingen, mens kommunene har ansvar for den lokale
gjennomføringen. Det er også kommunene som bærer hovedansvaret for utviklingsprosessene lokalt, selv
om Husbanken og andre bidrar.
Dette felles løftet vil sikre at flere får muligheten til å bo godt og trygt samtidig som kommunene vil kunne
stå sterkere i møtet med de velferdspolitiske utfordringene Norge står ovenfor.

6.1 Prioriteringer

"Siden 2001 har bekjempelse av bostedsløse vært en prioritert oppgave for Husbanken. Arbeidet er en
sentral del av det boligsosiale arbeidet¡ det innebærer forebygging for å forhindre bostedsløshet,. og

arbeid med å etablere bostedsløse i varig bolig".

"Kommunene er Husbankens viktigste samarbeidspartner, men Husbanken samarbeider med en rekke
velferdsaktører for å redusere bostedsløshet. Reduksjon av utkasteIser, reduksjon i bruk av midlertidige
boliger, og systematisk boligsosial oppfølging er sentrale oppgaver som er innenfor andre velferdsaktørers
arbeidsområde".

Utgangspunktet for Husbankens arbeid
· Du skal ha tibud ombolig

selv om du har dårlig økonomi
selv om du ikke er behandlingsmotiverte
selv om du ikke er symptomfri
selv om du ikke er rusfri

· Bolig skal ikke være en belønning
· Bolig er en menneskerett
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Husbanken finansierer boliger gjennom lån og tilskudd, og yter bostøtte til husstander med lave inntekter i
forhold til boutgifter. i tilegg ytes det kompetansetilskudd til utviklingsarbeid.
Husbanken har økt sin kompetanse innenboligsosialt arbeid, og jobber kontinuerlig med kunnskapsutvikling
på det boligsosiale området. Dette har utviklet Husbanken til å bli en viktig kompetanseformidler til
kommuner og frivilige organisasjoner.

Husbankens hjemmesider; http://www.husbanken.no

6.2 Økonomiske virkemidler fra husbanken
Startlån
Startlån er en låneordning som kan søkes av personer som har problemer med å skaffe egenkapital for å
etablere seg.

. Bostøtte
Bostøtten skal sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få en bolig, og beholde denne.
Bostøtten skal gå til dekning av løpende boutgifter for den enkelte.

Grunnlån
Grunnlånet kan brukes til å bygge nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger til
boliger, og-kjøp av nye og brukte utleieboliger for prioriterte grupper.

Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskudd til tilpasning av egen bolig
Tilskudd til å tilpasse boligen etter behov ved nedsatt funksjonsevne

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld
Ved betalingsproblemer som gir vanskeligheter med å beholde boligen, kan kommunen gi økonomisk

Tilskudd til prosjektering
Ved behov for spesialtilpasning av boligen, kan det søkes om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.
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7 Boligkontor (Anbefaling)

Boligkontoret... for de som trenger det mest..;
De publikumsrettede tjenestene vedrørende bolig er samlet i ((Boligkontoret)). Boligsøkere har et sted å
henvende seg uavhengig av hvilken bolig de søker.

Boligkontoret er åpent fra kL. 0800-1530 for alle henvendelser, enkel saksbehandling, levering av søknader
eller avtale møter. Her kan det søkes om bolig, startlån, boligtilskudd, Husbankens bostøtte og støtte til
dekning av boutgifter i omsorgsbolig.

Boligkontoret skal ha fokus på individnivå og vise ekte vilje og verdighet til å avhjelpe vanskeligstilt til egen
bolig. Noen har særlige behov og må forventes å bo i kommunale boliger i lang tid.

I Boligsøkers første 
kontakt med boligkontoret skal være første steg på veien til egen eid/leid bolig

Umiddelbart fokus på: Hvordan kan vi hjelpe vedkommende til egen privat bolig(eid eller leid) raskest
mulig, slik at kommunalt eide boligerfristilles igjen og kan nyttiggjøres til andre trengende.
Å eie sin egen bolig gir verdighet, selvtillit og vil medvirke til en forbedret livssituasjon for den enkelte.
Boligkontoret skal ha kapasitet til å kunne vurdere eierpotensialet til boligsøkere og se dette i sammenheng

med lån og andre virkemidler.

Bo-mappe
Boligsøker får tildelt en egen mappe med all nødvendig informasjon, kontraktsformuklar, husleieregler,
bestilling av strøm, budsjettveiledninger, søknadsskjema til ulike lån og støtteordninger. Bo - mappen
gjennomgås med representant fra boligkontoret, som på denne måte fjerner hindre som boligsøker måtte
ha på sin vei til å bli selvstendig huseier/leier.

BoligtiIdeling
Prioriteringer i boligkø er vanskelig, men vanskeligstilte, de grupper som vi ser vil ha langsiktige behov for
bolig og bolighjelp bør prioriteres fremfor de som har fremtiden og gode utsikter foran seg.
Boligtildelingsutvalget(som i dag) formidler utleie av boliger til vanskeligstilte, omsorgsboliger og boliger for
ungdom.

Kommunale boliger skal fortrinnsvis være et middel på vei til egen bolig, ikke et endelig stopp.

FDVU

Boligkontoret skal stå for overordnede forvaltningsoppgaver som planlegging, kostnadsvurderinger,
behovsprøving for nybygg og salg eller kjøp av boliger. Inn og utleie av boliger fra det private markedet,

men også med et formidlingsformål for private boliger. Forvaltning, drift og vedlikehold sammen med
utvikling(tilpasning)av nye og eksisterende bygg er viktige arbeidsoppgaver for boligkontoret. Dette som en
naturlig del av den totale eiendomsforvaltningen i kommunen.

Økonomi
Boligkontoret har fastsatte regler og satser for husleie, husleien bør være kostnadsdekkende, og ikke
subsidierende, for kontoret. Husleieinnkreving og oppfølging av betalingsplaner er av avgjørende

betydning. Gode rutiner for inn og -utflytting og redusere/unngå tomgang på boligene,

Store utestående beløp i form av husleierestanser er et stort problem for kommunen. .
Gode og lovbestemte rutiner for håndtering av slike forhold må praktiseres.
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Oppfølging
Mange av beboerne trenger, og skal ha oppfølging. Dette er en viktig del av kommunens tjenesteyting.
Boligkontoret må påse at dette følges opp for å unngå skadeverk på byggene.
Skadeverk grunnet mangelfull oppfølging skal gi økonomiske sanksjonsmuligheter.
Det er til kommunens beste og ikke minst beboers beste at dette følges opp tilstrekkelig.

Gjennomgangsboliger
Gjennomgangsboliger har normalt en maksimal leietid på tre år, og er tenkt som en midlertidig bopel inntil
boligsøker finner annen bolig. Lav kommunal husleie og tilrettelagt boliger fører ofte til at botiden blir
))overbodd)) og leiekontraktene går over fra tidsbestemt til tidsubestemte leiekontrakter, som kan være
svært vanskelig for utleier å si opp.

Boligtilbud
Det kommunale boligtilbudet bør være riktig dimensjonert i forhold til kommunens størrelse og behov,
men like viktig er det at tilbudet er omfattende nok til dem som trenger det. Integrert bomiljø er en fordel
med tanke på eieretablering på sikt, fra leie til eie og derigjennom salg av kommunale boliger.
Samtidig er det av betydning at langsiktige kontrakter følges opp, gjennomgås og vurderes.

Andre tilbud fra boligkontoret
Oversikt over ledige leiligheter, hus og ledige tomter i kommunen.
Guide for selvbygging. Guide for egen bolig. Boforpliktelser, lære å bo, lære å ta ansvar. Hvilke forpliktelser
og rettigheter har jeg som boligleier eller eier.

Kompetanse
Boligkontoret må inneha og formidle kompetanse på forskjellige nivåer.

Ti strategisk nivå(eier) må rapporteringsrutiner innarbeides, slik at politikerne er oppdaterte og kan utføre
sin rolle som bevilgende myndighet og trekke strategiske langsiktige hovedlinjer i boligforvaltningen.

For taktisk nivå(forvalter) må rutiner og retningslinjer innarbeides slik at vedlikeholdstiltak blir utfør samt
offentlige pålegg utbedres. Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner utarbeides.
Kostnadsoverslag og behovsanalyser for nybygg utarbeides. Regnskap og økonomistyring.

Operativt nivå(utøvende) Handverkere og driftspersonell må være bevisgjorte og ha god kjennskap til bygg
og byggeskikk og kunne utøve sitt arbeide på en betryggende og effektiv måte, for å bevare byggenes

kvalitet, slik at byggene øker i verdi og ikke forringes.
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Konklusjon

Bolig
Boligen, et godt sted å bo, er grunnlaget for en anstendig menneskelig tilværelse og har stor betydning for
innbyggernes helse, arbeidsliv, integrering og menneskeverd.

Boligkontor kan være første steg til vei mot egen bolig, selveid eller leid i det ordinære boligmarkedet, og
ikke en endestasjon.

Kommunalt tilbud
Kommunen må ha et tilstrekkelig tilbud til å ivareta den delen av befolkningen som av ulike årsaker faller ut
av det ordinære private markedet, det være seg personer som kommer ut av fengsel eller annen
behandlings institusjon.
Barnefamilier som står i fare for å bli bostedsløse, vanskeligstilte ungdommer, generelle økonomisk
vanskeligstilte, rus og psykiatri er noen av kategoriene kommunen må håndtere.

Det handler om mennesker
Fragmentert organisering synes å være gjennomgående og vanskeliggjør kontakt mellom boligsøker og
kommunen.
Målet er helhetlig organisering, et boligkontor som er istand til å utføre og ((handle)) allehenvendelser.
Boligsøkere skal ikke sendes rundt mellom forskjellige kommunale instanser. Ofte er boligsøkere i en svært
trengt og vanskelig situasjon i utgangspunktet og møte med ustrukturert tilbud kan være en betydelig
skranke.

Tilstand
Boligenes tilstand er av svært varierende grad, men tendensen er klar i så måte at kommunalt eide boliger
er i dårligere forfatning enn andelsboliger(boligbyggerlag) og innleide boliger.
Hovedgrunnen til dette er at husleieinntektene ikke er kostnadsdekkende og at husleieinntektene ikke
tilfaller boligene, men inngår i den generelle kommunale økonomi.

Oppfølging
Fragmentering og ansvarsutvasking fører til at tilsyn med boligene blir et problem som til slutt ender hos
boligforvalteren i form av ødelagte boliger og store reparasjonskostnader. Faste avtaler og

ansvarsforhold(også økonomisk) med oppfølgingstjenesten må etableres og overholdes.

I Vi.kan ikke bygge 
oss bort fra oppfølging

Tilpasningsdyktige boliger
Behovet for ulike typer boliger endrer seg i løpet av årene, i en tidsperiode kan det være behov for boliger
for rusavhengige eller personer med psykiske lidelser, en annen periode kan behovet være eldre eller fysisk
utviklingshemmende. Med tilpasningsdyktige boliger menes boliger som har rett beliggenhet i forhold til
bruk og ikke minst om boligen er aven slik karakter at de kan tilpasses andre brukergrupper.

Oppgradering
Normaloppgraderingshastighet på kommunale boliger er omkring fire år. Oppgraderingstiden bør ligge
mellom 30 og 40 dager. Planmessig oppfølging og må i rettete vedlikeholdsplaner samt tilstrekkelige midler
til verdibevarendevedlikehold må på plass.
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Boligkontor
Et velfungerende målrettet boligkontor som gir et helhetlig tilbud til boligsøkere og som er satt i stand til å
utøve alle boligrelaterte oppgaver innenfor gitte rammer. Jmf kap. 7.

Husleie
De lave husleiene i kommunale utleieboliger har fler uheldige og utilsiktede virkninger
Lave husleier er i realiteten en skjult subsidiering som ikke kommer frem i kommunens budsjett og gir ikke
et klart skile mellom kommunens utgifter til å stile boliger til disposisjon for utvalgte grupper og
kommunens kostnader til ulike former for bostøtte.

Leietakere blir boende lengre i kommunale boliger enn det som er intensjonen, og leietakere som kunne
opptre på det private markedet søker heller kommunale boliger. Dette presser kommunale boliger og vi
kan oppleve feilaktig manko på kommunale boliger.

(( Helhetlig eiendomsforvaltning))

Klare ansvarsforhold og oppgaver
. Strategis, taktisk og operativt nivå som fungerer

Oppfølging av boligene gjennom:
NAV

· Helse & omsorg.

· Barnevern

· Flyktningkontoret

Ansvarliggjøring av beboerne
Lære å ta ansvar
Lære å bo

Lære å leie
Lære å eie

Rett bolig på rett plass

Bruke statlige støtteordninger og virkemidler maksimalt

Bidra til at det private markedet fungerer
Rett prissetting

· Forenkle veien til selvbygging

Rett kostnadsdekkendehusleie gir rom for godt verdibevarende vedlikehold til rett tid

Kostnadsdekkende husleie indikerer at det skal være en balanse mellom inntekter og utgifter innenfor en
enhet som kan være selvfinansierende, og at det skal kunne drives godt verdibevarende vedlikehold.
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Referanser
Husbankens hjemmesider
SSB

http://www.advokat-hoie.no/publikasjoner/files/gjengs-Ieie.html
http://www.forbrukerradet.no/tips-og-råd/bolig/leie-av-bolig/husleie
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/
Sintef
Stortingsmelding nr. 23 (2002-2004) om boligpolitikken
Stortingsmelding nr. 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn
St.meld. nr. 6(2002-2003) Titaksplan mot fattigdom
http://biblioteket.husbanken.no/ arkiv / dok/3482/sjolvbyggjar _meland.pdf
NOU 2004:22 (Nelholdte bygninger gir mer til alle))
Fordypningshefte for folkevalgte(Kobe)
Tilpasningsdyktighet: Multiconsult og Byggemiljø.

Samt flere

I. Fremtiden høster det vi sår..
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DIVERSE VEDLEGG

Vedlegg

Ñoen forslag til regler som børLskal gj~gås m~d boligsøkerLleier, ogjjgnerel

Ordensregler (Forslag)

Der satt opp i den hensikt å sikre leieboernes orden, ro og hygge. Reglene inneholder både
rettigheter og plikter.

Ingen ordensregler kan fullt ut dekke alle de spørsmål, som melder seg i et bofellesskap. Det å bo i
et fellesskap betinger en vilje til solidaritet og samarbeid - en riktig innstiling til felles miljø.

Fauske kommune har satt opp følgende ordensregler

1. Hver leier er ansvarlig for at bestemmelsene i ordensreglene blir fulgt.
2. Ingen må sette fra seg gjenstander som sjenerer ferdselen i gangene eller adkomstveiene.
3. Biler, sykler og sparkstøttinger må bare plasseres på bestemte steder, anvist av vaktmester.

4. Leieboerne må hver for seg selv sørge for renhold utenfor sin inngang. Der hvor flere deler
trapp, gang og entre utføres renhold av leieboerne etter en turnus som avtales.

5. Plenklipping, snørydding, rydding rundt husene og på tomten utføres av leieboerne etter oppsatt
liste, dersom dette ikke utføres av vaktmester eller lignende.

6. Der det er felles vaskerom, må bruken skje etter spesielt oppslåtte regler.
7. Det er forbudt å holde husdyr.

8. Det er ikke tilatt å kaste mat ut ti fuglene. Det trekker mus og rotter til husene.

9. Vinduer og verandarekkverk må ikke brukes til lufting av matter, tepper eller sengetøy etter kL.

12.00. Lufting og tørking av tøy utendørs er ikke tilatt på søn - eller helligdager, ei heller på
offisielle høytidsdager.

10. Forandringer av boligen kan ikke skje uten tillatelse fra Bygge- og eiendomsavdelingen. Dette
gjelder også for oppsetting av markiser, antenner og annet utstyr på kommunens eiendom.

11. Den enkelte leieboer er ansvarlig for at fellesdørene til bygget er låst etter kL. 22.00. Det bør
værero ¡leiligheten fra kL. 22.00til kL. 06.00. Musikkinstrumenter, stereoanlegg, radio og
fjernsyn må brukes hensynsfullt etter kL. 22.00.

12. All søppel tømmes i søppeldunkene. Matrester må pakkes inn før de kastes.
13. Uregelmessigheter med vannkraner og avløp, samt elektriske anlegg, må straks meldes til

Bygge- og eiendomsavdelingen. Det samme gjelder istykkerslått takstein, ødelagte takrenne,
snøfangere og skader på glass.

14. Merker leieboeren at det er veggdyr i leiligheten, må det straks meldes fra til Bygge- og
eiendomsavdelingen.
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Betalingsforhold (Forslag)

Du har ansvar for å betale din husleie til rett tid. Hver måned sender vår innfordringsavdeling ut
varsler og begjæringer.

Varsler

. 14 dager etter forfall sendes betalingsvarsel. Det følger et gebyr etter gjeldende bestemmelser

med varslet.
. 3 uker senere sendes et inkassovarsel. Det følger et nytt gebyr etter gjeldende bestemmelser

. 3 uker senere sendes en betalingsoppfordring. Det følger et nyt gebyr etter gjeldende

bestemmelser.
. 3 uker senere sendes varsel om utlegg namsmannen.
. Det blir ikke sendt ut ytterligere varsel før begjæring namsmannen sendes.

Begjæring om utkastelse

. Hvis leietaker har 2 ubetalte husleier, sendes varsel om utkastelse.

. 1 mnd. etter sendes begjæring utkastelse ti namsmannen.

. I det øyeblikk saken sendes namsmannen påløper det et rettsgebyr pluss saksomkostninger.
Disse blir leietaker belastet.

. Hvis du betaler hele det skyldige beløpet inklusiv renter og gebyr, vil utkastelsen bli stoppet.

. Blir kun deler av beløpet eller ingenting innbetalt, avholdes utkastelsen. Ved avholdt utkastelse

er det påløpt rettsgebyr samt et oppmøtegebyr etter gjeldende bestemmelser.
. Hvis du får døra stengt av namsmannen, må du betale oppmøtegebyr hvis du ønsker å hente noe

i leiligheten

Renter og gebyr

Det beregnes morarente etter gjeldende satser for det til enhver tid utestående beløp.

Nedbetaling

For at innfordringsprosessen skal kunne stoppe, må utestående beløp nedbetales i sin helhet, eller
det må inngås en betalingsordning. Dette gjøres oftest ved at det legges inn trekk i lønn/trygd på
løpende husleie + et beløp til nedbetaling av restansen.

Hvis du flytter uten at all leie er gjort opp, kan en nedbetalingsordning på restbeløpet avtales ved
henvendelse til innfordringsavdelingen.
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Vedlikehold(forslag)

Vedlikehold av boligen gir bedre bomiljø. Noe av vedlikeholdet har Fauske kommune ansvar
for, mens mye er det deg som leietaker som må passe på.
Ansvarsfordelingen er regulert av husleieloven. For å slippe unødvendige skader og utgifter er
det viktig at du som leietaker tar ansvar for dine ansvarsområder. Som hovedregel er alt indre
vedlikehold ditt ansvar.
Dette må du passe på:
Kjøkkenet.
Avløp skal fungere og kraner skal ikke dryppe. Du må sørge for åpne avløp og å skifte pakning
når det trengs, for å unngå lekkasjer. I leilgheter med mekanisk avtrekk over komfyr
(ovnshette ), skal avtrekket alltid stå på.
Luftsirkulasjonen forhindrer fuktskader. Sørg for godt renhold og tørk av vannsøL.

Badet
Du må sørge for å rense avløp jevnlig for å unngå at det tetter seg. Ikke kast andre ting enn
toalettpapir itoalettet, ellers tettes avløpsrørene. Kraner skal ikke dryppe. Lufteventiler skal stå
åpne. Tørk bort vannsøl for å unngå fuktskader. Ønsker du å foreta endringer på badet, som å
skifte ut et badekar, må du få tillatelse av Fauske kommune. Fagfolk må kontrollere at vegg og
gulvflater er vannavstøtende. Du plikter å straks informere kommunen om vannlekkasje som
oppstår, samt ta skaden utbedret av fagfolk.

Vegger og vinduer.
Du er også ansvarlig for at alle overflater, som vegger og vinduer, behandles på en forsvarlig
måte. Ser du knuste, eller knuser vinduer i din egen leilighet, må du å ta kontakt med Fauske
kommune så raskt som mulig. Skaden må repareres raskt for å hindre flere skader. Ring Bygge-
og eiendomsavdelingen på tlfxxxxxx eller ta kontakt med kommunens vakttelefon på tlf
xxxxxx etter kontortid.
Parabol
Det er ikke tilatt å fjerne eller holde vinduer åpne for montering av parabolantenner.
Parabolantenner er ikketilatt i noen av kommunens eiendommer.
Skadedyr
Du må varsle Bygge- og eiendomsavdelingen omgående hvis du oppdager skadedyr i egen
leilighet eller i fellesområdene. Du må slippe inn de som skal fjerne skadedyrene. Hindrer du
arbeidet, kan det føre til at problemet sprer seg til andre leiligheter. Er du ansvarlig for at skaden
har oppstått, blir du belastet for kostnadene til fjerning av dette.

Male
Har du lyst til å male din leilighet må du søke Bygge- og eiendomsavdelingen om dette

Nøkler og dørlås.
Du som leietaker er ansvarlig for dine nøkler. Mister du nøklene dine må du ta kontakt med
Bygge- og eiendomsavdelingen for bestiling av nye nøkler på din regning.
Dersom det ikke er avtalt noe annet, er det Bygge- og eiendomsavdelingen ansvar å utføre
utvendig vedlikehold av din bolig. Dette omfatter vedlikehold av fasade, tak, vinduer i
fellesområdene, oppganger og tekniske installasjoner for eiendommen.

Er du i tvil om hvem som har ansvaret for et problem i din leilghet, må du gjerne ringe
xxxx
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Ungdomsboliger
Konsernsjef i DNB Rune Bjerke, er alvorlig bekymret.
((De nye kravene om egenkapital på 15 prosent når du kjøper bolig skaper nytt klasseskille i Norge))
I et brev til finanskomitéen skriver DNB at boligmangel for de yngre er et stadig større problem, fordi dette
setter press på priser. Med økte priser - sterk prisoppgang de siste årene - blir den nye egenkapitalgrensen
et stort problem for de som ikke har foreldre som kan hjelpe tiL.
Det er tendenser som går mot at foreldre, og de unge, tar opp forbrukslån (til høy rente) for å skaffe
Ltilstrekkelig~genkal2ital. Dette fører også til større r:risr:ress.
De som ikke har råd tvinges ut på et kostbart leiemarked. Og får liten anledning til å spare seg opp midler.
Dermed vil noen risikere aldri å komme inn i boligmarkedet.

Småhus utviklet for ungdom(Sandes modellen)
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Kostnadsdekkende husleie

Forvaltningi drift og vedlikehold samt finanskostnader, skal benyttes som prinsipp

for husleiefastsettelse. Konstantledd.

Husleie for hver bolig justeres i tillegg slik at kvaliteter som størrelse, tilstand og
beliggenhet også får betydning for leiefastsettelsen"

Konstantledd i bunnen

Kommunens faste utg.(avfall, kom. avg. ,forsikring)

Beliggenhet (prissone)

Størrelse(Kvm)

Antall rom

Standard(leilighet, bygg og utom hus).

Til slutt legges eventuelle tillegg for energi, kabel/bred bånd, parkering, renhold etc.
inn i leieberegningen

Kostnadsdekkende husleie indikerer at det skal være en balanse mellom inntekter og utgifter
innenfor en enhet som kan være selvfinansierende, og at det skal kunne drives godt verdibevarende ,

: vedlikehold.

Indre vedlikehold i kommunale boliger er mere resurskrevende enn boligerei det ordinære
markedet. Dette på grunn av hardere brukere, og muligheten til å utføre tilstrekkelig ytre
vedlikehold smuldrer bort fordi det indre vedlikeholdet "krever" nesten alle vedlikeholdsmidlene.

Vedlikeholdsetterslepet blir også økende, fordi tildelingskriteriene er blitt strengere for å kunne få
kommunal bolig, og problemene eskalerer fordi det er nye brukergrupper som kommer inn med nye

og store utfordringer for boligforvalteren. Flyktninger er en stor og økende gruppe, og fuktskader er '
ikke uvanlig som følge av lav forståelse fòr boliger i vårt klima, unge rusbrukere med lav boevne
representerer nye utfordringer. Kostnadsbelastningen øker også i omsorgsboligene, særlig pga. .

bruk og tilpasning til bruk av rullestoler og andre hjelpemidler m.m. .

Normale normtallfor FDVU dekker normalt ikke slik hard bruk, og kommunen må derfor beregne
¡ noe mere midler til indre vedlikehold, enn for boliger i det private markedet.

Boligforvalterne bør også av den grunn ha anledning til å bygge opp en økonomisk :buffer for å ~ .
, ,..,~"..a,,",~"~__'~:- '::~., ~",,,a,,.,,~,';._':,.~._1o__,,__ . ---- ,,~._;._.,....__. -'".' ....' -~. ,.,..e,-,.'",',_ .,..,.,. ',~.,,,'~=O=_.-,,._=,"~,,-m.,,' . ~ ':"m_~;.~"...~.~,,~..__.' -',;:-..,,"--'- ,,~ -,,~_. .'-".....,.., _...,~--~~.,-._~.,..,;",,-.._~-~.-,-.....' -.-.,'.. ,""'...-."- ~..,.. --,,~--
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c Fauske kommune

Integreringsenheten - Flyktningekontoret
Storgata 39
Postboks 93
8201 Fauske

Telefon: 75649800
Fax: 75649802

Saksbehandler
Navn: Ermin Krehic
Mobil: 91 69 75 07 Epost: Ermin,krehic~fauske,kommune.no

Deres ref: Vår
ref:

Dato:

NOTAT OM SPESIFIKK PROBELAMTIKK IFM. FLYKTNINGEBOLIGER I FAUSKE KOMUNE

På vår avdelingsmøte 29.01,13 ble ansatte på flyktningekontoret oppfordret av prosjektleder Odd Arve Horsdal om å lage et notat
om flyktningeboliger, Notatet skulle hjelpe prosjektlederen til å få et helhetlig bilde om kontorets boligproblema tikk og dets

særegenskaper,
Flyktningekontoret eier for øyeblikket ni boliger, Åtte av dem er i to bygninger plassert i Myrveien13 og 15, Kontoret eier også en
enebolig i Brinkveien 8.
Kontoret har, i tilegg, andeler i 17 leiligheter i forskjellge borettslag,
Kontoret også leier 17 leiligheter/eneboliger på det private markedet.
Ansatte på flyktningekontoret synes at det er flere momenter som en må ta hensyn til når det planlegges en omorganisering av
kommunal boligmassen,

1. Flyktingekontorets boliger gir store inntekter til Fauske kommune

Alle boliger som eies av flyktningekontoret er kjøpt og betalt av flyktningekontorets penger, Flyktningekontorets budsjett finansieres
fra statlg Integreringstilskudd og har ingenting med kommunal rammebudsjett å gjøre.
Selv om kontoret har betalt boliger så betaler brukere (eller kontoret hvis boligene er tome) husleie til kommunen, Når

flyktningekontoret eller våre brukere betaler husleie til kommunen er det snakk om friske penger som tilføres kommunal budsjett.
F,eks, åtte leilgheter i Myrveien bringer til kommunen hver måned 48000,- tusen ((friske)) kroner,
Kontoret eier andeler i seks leilgheter i Røsslyngveien borettslag, Husleie for ((ordinære)) eiere er ca. 5 500,- NOK mens våre brukere
betaler 9000,- NOK i husleie pga, kommunal påslag. Kun fra disse to adresser (Myrveien og Røsslyngveien) fylles Fauske
kommunens budsjett med over 820000,- årlig.
Vi f,eks. leier åtte leiligheter i Bentevassveien (log 5) og betaler ti privat utleier 6 500,- per leilghet per måned. Det betyr at
624000,- går ut av kommunen hvert år,

2. Flyktningekontoret har god økonomi og pusser opp sine boenheter etter hvert

Selv om kontoret og brukerne betaler husleie ti kommunen (med store påslag) i de fleste tilfeller betaler kontoret internt til
vedlikeholdsavdelingen for arbeid som utføres i flyktningeboliger. På denne måten bidrar vi også til kommunal budsjett. Når slik
arbeid utføres i private boliger som vi leier, da kan vi ikke engasjere kommunal vedlikeholdsavdeling og penger går (igjen) ut av
kommunen.

3. Hva brukes husleie til?

Ansatte på flyktningekontoret er av den formening at en del av husleie som i dag går inn i ((den store slukem) skulle også brukes til
oppussing og vedlikehold av flyktningeboliger, slik at de får en enda bedre vedlikehold og standard,

4. Husleie og integrering

Vår oppgave er å gjøre våre brukere snarest mulig selvstendige. Alle over 18 år deltar i kommunens Introduksjonspragram og for
sin deltakelse får introduksjonsstønad, De over 25 får ca. netto 10900,-
og de under 25 får i overkant av 7 OOO,~, Vårt mål er at med deres inntekter (introduksjonsstønad, bostøtte, barnetrygd...) vi leger

forholdene ti rette slik at de blir uavhengige av supplerende livsopphold fra NAV, Vi forsøker å holde dem borte fra NAV lengst
mulig, Foreløpig vi klarer dette med fleste av våre brukere som er i programmet. Samtidig, med høyere husleie i våre boliger blir det
uunngåelig for våre brukere å søke om hjelp fra NAV og mye av vårt integreringsarbeid mister hensikt.

Flyktningekontoret håper på at det er, ved planlegging av fremtidig boligorganisering, mulig å ta hensyn ti de spesifikke egenheter

for boliger som eies av flyktningekontoret.

Med vennlig hilsen!
Ermin Krehic
Flyktningekonsulent
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Punkter som bør/kan belyses mere

Vilje og verdighet

Ut av behandlingsinstitusjon - til egen bolig
Holde oversikt - rapportere

Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om bolig osv
Holde oversikt - rapportere

Bolig for ungdom i startfasen.
Videresalg: Kommunen kan ha forkjøpsrett på boligene de første årene. Dette for å unngå spekulasjoner

. Rus og fengsel
Ut av fengsel - til egen bolig
Holde oversikt - rapportere
Sikrer at den innsatte vet at han har egen bolig og tjenester når vedkommende kommer ut

Oppfølging i egen bolig
Dette gjøres av den ordinære hjemmetjenesten. De handler etter vanlige vedtak?

RESU LTATER/ERFARI NGER

Boligformidling

Økt bredt faglig fokus

Resultatkrav i sosialtjenesten
Stabile boforhold, bedret livskvalitet, flere får hjelp
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeidsrutiner, økt kunnskap på tvers
Redusert midlertidige botilbud

Tildeling
Tildeling av boligene disponert av sosial; skjer via et tiltaksteam som består av personer fra sosial og
omsorg, samt eiendom. Saksbehandler og økonomiske rådgiver og andre møtes når det gjelder særskilte
tilfeller tildeling av startlån og tilskudd til utbedring?

Før bygging av egen bolig (gjelder alle som søker tilskudd)
Det innkalles til et møte med lokal bank før personer får lån (startlån, boligtilskudd)
Her tas følgende momenter med
Skisse på hva markedspris er på å leie
Fordeler / ulemper med dette
Hva koster prosjekt hus - forpliktelser økonomisk, arbeidsmessig
FDV kostnader (Lee)

Nok leilgheter, men ikke tomgang
Tilpasningsdyktige leiligheter
Virkemidler og verktøy
Husleieprinsipper, justert etter beliggenhet og tilstand og størrelse

Kostnadsdekkende
Reguleringer
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Ikke tomme boliger, tomgang oppussing( oppussingstid 30-40 dg)
Max utestående 1%

Redusere antallet begjæringer om og antallet utkastelse
.. NAV?

Krav til søker?

. Du må ha bodd i Fauske i to år? Unntak for flyktninger 71.

. Du må være uten egnet bolig.

. Du må være uten inntekt og formue som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig.

Husleiekontrakt

Boligsosialt arbeid:

Kompetanse: Utvikle helhetlig kompetanse på boligsosialt arbeid.

Bruke aktivt tildelingskriterier inn i husleiekontraktene for kommunens gjennomgangsboliger(tre års
leietid), alltid bruke markedspris, øke f.eks. 10 % årlig etter 3 år), definere opprustingsbehov, sikre
finansiering gjennom boligfond, iverksette og gjennomføre tiltak som gir måloppnåelse.

Tomter
Markedsføre tomter og muligheter bedre. Tilrettelegge for store tomter i noen områder. Økt pris på
attraktive tomter

MÅL :70% planlagt og 30% akutt, prosjektledelse for vedlikehold basert på TG,

Ha tilstrekkelige med bolier men ikke tomgang

Ungdomsbolier, leie/kjøp, 5 år ikke spekulasjon, kun rentestigning de første fem år

Prioritere vanskeligstilte, ikke ungdom som har gode utsikter

Se // sjef i eget liv. Husbanken.no

Kommunen må priorieter sine tomter for bolig på lang sikt
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Delrapport.nummer.to omhandlet .tilstandsanalyse.og. vedlikeholdsetterslepfor formålsbygg .
og ble behandlet ¡styringsgruppen 20.12.2012

Denne rapport fokuserer på organiseringdveiendomsforvaltningen og organiseringens
betydning for en god ôg malrettetlorvaltning, som. vil tjene eiertieogbrukeme på kort og
lang sikt

Rapporten er
kommune))

versjon avhovedrapporten))Eiendomsforvaltning. Fauske

Denne rapport eråanse som et administrativt verktØY.
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Organisering

Innledning og sammendrag

1 Kommunens eiendommer

"Kommunestyret er kommunens formelle eier. Formannskapet er kommunens operative organ
som møtes mellom hvert kommunestyre for å avgjøre saker og forberede saker for
kommunestyret. Kommunestyret vedtar fordeling av kommunens resurser. Kommunestyret
oppretter eventuelle eiendomsstyrer og bestemmer mandatet og rammene for styret". (Bedre
eierskap til kommunens bygninger, Kobe, FOBE rapport 2007)

Gjennom årsbudsjett og økonomiplaner foretar kommunestyret de overordnede prioriteringer
mellom ulike kommunale oppgaver og tjenester.

For å få frem en likeverdig behandling mellom eiendomsforvaltning og andre kommunale

tjenester er det derfor viktig å kunne identifisere, konkretisere og synliggjøre hva det koster å

holde bygningene i god stand, og å synliggjøre konsekvensene av å ikke utføre tilstrekkelig
preventivt vedlikehold.

Politiske prioriteringer og handlefrihet er i mye større grad avhengig av eiendomsforvaltning enn
de fleste er klar over.
Det er således viktig å være klar over den innvirkning vedlikehold og eiendomsdrift har på

budsjett og prioriteringer, og hvordan politikerne er bundet til eiendomsforvaltning.

Nye tekniske løsninger og hjelpemidler, avanserte anlegg innen ventilasjon, varme,brannsikring
og lysstyringkrever overvåking for å tjene sin hensikt.
Driftspersonell trenger ny kompetanse på disse områder for å kunne drive effektivt, ellers vii
dette virke mot sin hensikt, og bli kostbare over tid.

Fokus på brukte midler, tilstandsanalyse, arealeffektivitet og godt opplysningsarbeid om de
kommunale bygg vil være viktige faktorer og essensielt for politikerne.

Endrede behov innenfor kjernevirksomheten, nyeundervisningsformer, endrede planløsninger,
nye former for bofellesskap for eldre, standard på boliger etc. stiller krav om at mange
kommuner må tenke nytt. Fleksible og tilpasningsdyktige bygg blir viktig.

Politiske prioriteringer og handlefrihet er i mye større grad avhengig av eiendomsforvaltning enn de
fleste politikere er klar over.

Kommunepolitikerne må bli klar over den innvirkning vedlikehold og eiendomsdrift har på budsjett
og prioriteringer, og hvordan politikerne er bundet til eiendomsforvaltning.

For å kunne ivareta eiendomsmassen og den daglige drift på en forsvarlig måte vil det være en
utfordring å ha tilgjengelig godt kvalifisert personell, innen alle nivåer i eiendomsforvaltningen.

De fleste kommuner sliter med vedlikeholdsetterslep og følgeskadene av forsømt vedlikehold koster

kommunene dyrt i form av kroner og helseproblemer,

God eiendomsforvaltning og verdisikring av eiendomsmassen gjennom effektiv drift og vedlikehold
er en stor utfordring. Dette fordrer at økt kunnskap og kompetanse innen fagområdet.
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2 Fordeling av bygg

Formålsbygg og boliger

~ ;:

Fordeling av formålslJygg og boliger~(m2)

25000

19471
20000

15000

.10000

5000

O

~~,:0"
::~~ ~~;;'?~ ~~?3

X-V ~'?
o~'§

~

~
~Qò

~.
~~

~?

b' '?
'O~fl

?$r¿
'?~

::~~.~~
vr¿

~
~Qò

((0

~
k.~~

~l:
~7

. ?$r¿~~v
-LV

J!

Figuren viser fordeling av formålsbygg og boliger i Fauske kommune

Fauske kommune besitter en eiendomsmasse på mer enn 60 000m2 som fordeler seg på skoler,
eldresentre, sykehjem, barnehager, rådhus og andre administrasjonslokaler, idrettshaller,
samfunnshus, leiebygg og boliger.
Fordeling av byggtypene er på det normale, mens antall kvadratmeter totalareal er i overkant.
Kommunen bør undersøke dette forhold.

3 Eiendomstyper
Kommunens eiendommer deles vanligvis inn i ulike typer bygninger alt ut fra hva eiendommene har
som formåL. Hovedgruppene er:

Formålsbygg som består av: Skoler, sykehjem, barnehager, rådhus, kultur og idrettsbygg.

Boliger: kommunalt drevne boliger for å ivareta spesielle funksjoner: Ordinære boliger,
psykiatriboliger, eldreboliger, sosialboliger og andre boliger for vanskeligstilte. Små og utkant
kommuner har en betydelig andel boliger for egne ansatte.

Eiendommer: Eiendommer som kan være av strategisk betydning en gang i fremtiden for å kunne
ivareta strategiske planer innenfor boligbygging, formålsbygg eller annen kommunal virksomhet.

Leiebygg: Kommunens innleide arealer er ikke er ikke endel av beregnede FDVU kostnader siden

disse bygg har en annen forvalter og kostnadsbilde.
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4 Bygg og helse

Kommuner som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa til dem som arbeider i byggene.
Luftveislidelser, allergier og hudplager er vanlige følger av å sluntre unna vedlikehold. I tillegg er det
kostbart å måtte bygge nytt altfor tidlig fordi man vil spare noen kroner på vedlikeholdsbudsjettet.

I flere år har Arbeidstilsynet ført tilsyn i norske skoler. Funnene har vært særlig nedslående i
kommunale skolebygg. I flere omganger tilsynet måttet trappe opp og utvide innsatsen for bedre
inneklima og forvaltning drift og vedlikehold (FDV) i kommunene.

Uansett er det helt sikkert at både økonomi og personellressurser til FDV må økes betydelig over det
som er vanlig i kommunene nå. Samtidig vil dette på lang sikt sterkt redusere kommunenes samlede
kostnader til utbedringer, rehabiliteringer og unødvendig tidlig nybygg. Kommunale eiendomssjefer
har fortalt at de ikke får penger til vedlikehold, men at de får penger til å bygge nytt når bygget er
ødelagt av manglende vedlikehold. Årskostnadene (summen av kapitalkostnader, FDV og
utviklingskostnader per år) kan på den måten fort bli det tredobbelte av hva et systematisk og
planlagt vedlikehold kan gi.

I tillegg kommer skadene på inneklima, læringsmiljø og helse. Gevinstene av et godt arbeids- og
læringsmiljø er enda mye større når FDV og HMS er i orden.

5 Politisk handlefrihet

Tilstand på bygninger og politisk handlefrihet henger nøye sammen.
Verdibevarende vedlikehold og god forutsigbar eiendomspolitikk gir politikere handlefrihet.
Levetid på formålsbygg kan være mer enn 60 år. Nedbetalingstiden er ofte 30-40 år. Bygninger som
fases ut før tiltenkt periode og før nedbetalingstiden er over, volder dobbel byrde for kommunen.
Nytt bygg må bygges samtidig som det gamle må rives og ikke er nedbetalt.

I en periode der kommunen skulle ha god handlefrihet, i tiden mellom nedbetalt bygg og frem til
byggets tiltenkte levetid, skjer det motsatte.

Dette er ofte en direkte følge av nedvurdering av vedlikehold og uheldige prioriteringer.

6 FDVU kostnader

I begrepet eiendomsforvaltning inngår funksjonene forvaltning, drift og vedlikehold, samt utvikling av
eiendommer (forkortet FDV/ FDVU).

(F- forvaltningskostnader, D- driftskostnader, V- vedlikeholdskostnader, U- utviklingskostnader)
For å få frem en likeverdig behandling av eiendomsforvaltning og andre kommunale tjenester er det
viktig å kunne identifisere, konkretisere og synliggjøre hva det koster å holde bygningene i god stand,
og å synliggjøre kostnadene på en slik måte disse kan analyseres og gi rom for benchmarking.
Disse kostnadene er FDVU kostnader; forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingskostnader. For å dra
nytte av tallmaterialet er det viktig å skille mellom kostnadstypene innen FDVUprinsippene. Disse
prinsippene er å finne i delrapport 1: FDVU kostnader.
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Totale FDVU kostnader i Fauske kommune
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Figuren viser en totaloversikt over FDVU kostnadene i kommunen (Mkr.)

Kommunen bruker i underkant av 43 millioner på FDVU kostnader på sine eide bygg, dette er i seg
selv ikke foruroligende, men fordelingen av kostnaden er totalt feiL.
Kommunen og også betydelige leieutgifter på innleide formålsbygg.

7 FDVU kostnader i Fauske kommune
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Figuren viser FDVU kostnader i Fauske kòmmune sammenlignet med normtall for bransjen tallene
er i kroner pr. ml.

Normtall eller nøkkeltall fremkommer som registrerte kostnader for et stort antall kvadratmeter,
typisk bygningsmasse og et gitt kvalitetsnivå og/eller Lee.
Totalt sammenlignbare FDVU kostnader i Fauske kommune er her sammenlignet med normtall fra
bransjen og gir en indikasjon for at kommunen bruker litt i overkant av hva som er det egentlige
behovet. Men driftskostnadene(faste kostnader) er alt for høye, mens
vedlikeholdskostnadene(variable kostnader) for lave. Allerede her ser vi indikasjoner på at byggenes
tilstand ikke kan være formålstjenlig.
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8 Husleie

Kostnadsdekkende husleie
Kostnadsdekkende husleie er de midlene som kreves for å betjene kapitalkostnader og FDVU

kostnader for å opprettholde bygningens kvalitet over en gitt tidsepoke.
FDVU kostnadene kan fremkomme ved nøkkeltallsberegninger, eller ved direkte analyse av hvert
enkelt bygg(LCC) og vedlikeholdskostnadskartlegging av byggene. Kapital kostnadene er ikke berørt i
rapportene.

Synliggjøring av kostnader
Â synliggjøre kostnadene er svært viktig slik at oppdragsgiver(kommunestyret) danner seg et bilde av
hvordan forvalter bruker pengene som tillegges eiendomsforvaltningen.
Kostnadene for hvert enkelt bygg eller bygningsenhet(for eksempel sykehjem, skole eller

garasjeanlegg) stilles opp i et gårdsregnskap.
Samtidig er det viktig å splitte kostnadene opp i de store utgiftspostene(FDVU) som renhold, energi,
forsikringer, renovasjon, vedlikehold osv.

Service kostnader

Service kostnader i undersøkelsen er beregnet til ca. kr 740000.-. Dette er kostnader som normalt
ikke hører til innen eiendomsforvaltning og fremkommer som tjenester til brukerne; post,
ommøblering, hente og bringetjeneste, brukerutstyr og hjelpemidler.

9 Tilstandsanalyse

Den kommunale eiendomsforvaltningen har svært stor betydning for de fleste innbyggerne i den en-
kelte kommune. Kvaliteten på de tjenester og de tilbud som innbyggerne får fra det første møte med
helsestasjonen, gjennom hele livsløpet til sykehjemmet, er et møte med kommunale tjenester
presentert og utført i kommunale eiendommer.

I 2050 vet vi at 80 % av de bygningene vi har rundt oss i dag, fortsatt vil være der. Det krever
bærekraftig oppgradering av eksisterende bygninger.

De siste årene har begrepet kommunal eiendomsforvaltning i stor grad vært synonymt med etterslep
i vedlikehold. Den kommunale eiendomsforvaltningen har nok ikke hatt den samme status i den
lokalpolitiske debatten som kvaliteten på de myke tjenestene innenfor helse- og oppvekstsektorene.

Tilstandsanalyse er en teknisk metode for å kartlegge feil og mangler ved bygningsdeler, et bygg eller
en bygningsmasse. Analysen er et utmerket hjelpemiddel til vedlikeholdsplanlegging og for å
kartlegge behovet for vedlikeholdsmidler.

Teknisk tilstand
Innhenting av underlagsdata, dvs. bygnings- og tilstandsdata, er foretatt iht. metoden MultiMap, som
er spesielt utviklet med tanke på vurdering av bygningsporteføljer. Sentralt i dette er angivelse av
tilstandsgrader for i alt 18 bygningskomponenter pr bygning, Oppdelingen i bygningskomponenter er
basert på Norsk Standard 3451- Bygningsdelstabellen.
Tilstandsgrader er gitt i henhold til Norsk Standard 3424 "Tilstandsanalyse av byggverk" og er et
uttrykk for" i hvilken tilstand en bygning/bygningskomponent befinner seg ii i forhold ti et definert
referansenivå"
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Det skal benyttes fire tilstandsverdier eller karakterer

TG O = Ingen symptomer (best)
TG 1 = Svake symptomer
TG 2 = Middels kraftige symptomer
TG 3 = Kraftige symptomer, sammenbrudd og funksjonssvikt(dårligst)

10 Tilstand på kommunens bygninger
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Samlet vektet tilstand på fOl'målsbyggene i kommunen

Tilstandsgrad(TG) på det enkelte bygg fremkommer som et gjennomsnitt av de undersøkte punkter,
Derfor fremkommer desimaler, som gir større brukbarhet for kommunen.
Tilstandsgradbedre enn 1,0 settes som godt. Enkeltkomponenter kan ha behov for tiltak, men
helhetsinntrykket av disse er godt.

Tilstandsgrad fra og med 1,1 og til og med 1,5 fremstår som noe uakseptabelt, og har en eller flere
komponenter med behov for ekstraordinært vedlikehold og / eller utskiftning. Bygningsmassen som befinner
seg i dette tilstandsintervallet er utsatt for stadig hurtigere nedbrytning, og vil kunne påføre negative
konsekvenser for bygningsmessig drift og vedlikehold, men også for virksomheten i bygningen. Bygninger som
har tilstandsgrad fra 1,6 har betydelige mangler og trenger store utskiftninger og utbedringer,

11 Vedlikehold

Ulike strategier eller ambisjonsnivå for vedlikeholdet:

- kostnadsoptimalt vedlikehold, hvor kriteriet blir å unngå følgeskader, med sikte på minimum
kostnader i et livsløpsperspektiv

- økonomisk optimalt vedlikehold, som er verdibevarende vedlikehold; inkL. tillegg for tiltaksom gir
økonomisk positiv effekt for brukervirksomheten. i tillegg til det vedlikeholdet som er nødvendig for
å holde huseierkostnadene på et minimum overbygningens levetid, tas det her også hensyn tiatøkt
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vedlikehold kan ha vesentlig betydning for brukervirksomheten, for eksempel i form av redusert

sykefravær og økt produktivitet

Valg av vedlikeholdsstrategi er selvsagt ikke uavhengig av kommunens økonomiske handlefrihet.
Men når vedlikeholdet i en del kommuner skjæres ned slik at midlene ikke er tilstrekkelig i forhold til

et kostnadsoptimalt nivå, innebærer dette at huseiers kostnader til reparasjoner, vedlikehold og drift
økes over tid. Samtidig forringes verdien av bygningen. Det som ville vært økonomisk rasjonelt i et
langsiktig perspektiv, blir valgt bort til fordel for mer kortsiktige prioriteringer.

12 Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
Kostnadene til FDVU optimaliseres i et Iivsløpsperspektiv, slik at målene nås med lavest mulige
kostnader, men samtid et godt verdibevarende vedlikeholdstrykk, Det vil si effektiv drift, renhold,
energi, vaktmestertjenester og et godt forvaltningsansvar.
Bruk av kontoplan NS 3454 holder styrer på de forskjellige kostnader og gir forvalter et godt grunnlag
for benchmarking.
Bruk av nøkkeltall for sammenligning(benchmarking) med andre bidrar også tilå finne potensial for
større effektivitet i eiendomsforvaltningen.

Etablering aven profesjonell eiendomsledelse er uttrykk for en erkjennelse av at eiendommene,
både med hensyn til investeringer og drift, er en betydelig økonomisk virksomhet, og bør derfor
organiseres, drives og utvikles i henhold til dette. Eier har også lovbestemte funksjoner og ansvar
som det kreves oversiktog faglig kompetanse for å bli ivaretatt på en god måte. Det er også en viktig
funksjon for eiendomsledelsen å ha kjennskap til hvilke lover og forskrifter som eier skal etterleve, og
ha nødvendig kompetanse til å sikre at dette skjer.

130ppgraderingsbehov
Oppgraderingsbehov pr bygningstype

o 2550000 2550'000
400 000 5 040 000 5 440 000

28 660"000 . 70470 000 99 130 000
O 8820 000 8 820 000

300 000 5 070 000 5 370 000

15390000 11 180000'" ,26570000
70'000 1 140000 1 210000,

380 000 400 boa. 780 000
8 860 000 34 820 000 43 680 000

64040000..139480000 193'620000t '\
Tabellen viser oppgmderingsbehovet i kommunen på koi.t og lang sikt

Annen skolebygning

Barnehage
GrUnnskole/barneskole
Idrettsbygning
Kontorbygning

Kulturhus. - Q
Lager/verksted/garasje
Videregående skole
0vri e

samlet

952
1895
18597
6131
4'068
3106
781

365
13322
49217

2679
2871
5330
1439
13201
8554
1549
2137
3279
3932

"MÅ-tiltak" og bør normalt gjennomføres innenfor en periode på eaA år.
"BØR-tiltak" og må vurderes med tanke på å forhindre yterligere nedbrytning med evt. de
kostnadskonsekvenser det måtte medføre
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14 Boliger

Norsk boligmodell går ut på at flest mulig skal eie egen bolig. For å nå dette målet er
Husbanken et viktig instrument for sentrale myndigheter. Kommunen har ansvaret for
arealplanlegging, tilrettelegging for utbygging og fornyelse.
Kommunen har også ansvaret for å medvirke til å skaffe boliger for personer som ikke selv
klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet. Herunder kommer også boliger med særlig
tilpassing ti dem som trenger det, på grunn av alder og funksjonshemming eller annet.

Kommunen har gjort bruk av de fleste Husbank-ordningene for sine innbyggere, f.eks.
bostøtte, startlån og tilpasningstilskudd.

Subsidiering gjennom husleien(lav kommunal husleie) svekker det private markedet. Private
aktører må dekke inn alle sine kostnader for (FDV) forvaltning, drift og vedlikehold i tilegg
til sine kapitalkostnader. Dette vanskeliggjør reell konkurranse og hemmer private krefter å ta
del i boligmarkedet.
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Kvadi'atmeter pris på boliger i Nordland, pl"vat marked sammenlignet med kommunale boliger

Suksesskriterier for å kunne oppnå et godt og verdibevarende vedlikehold av kommunale
utleieboliger med et reelt kostnadsdekkende husleienivå, vil i tilegg til å ha en husleie på nivå
med gjengs leie og en "streng" praksis med inndrivelse av utestående fordringer, også være
avhengig av om forvaltningsenheten får adgang til å etablere en økonomisk buffer, og om de
beboerrelaterte merkostnadene kan identifseres slik at det kan utvikles virkemidler for å
finansiere disse på annen måte enn over husleim). (SINTEF/Husbanken)

Det er vist(NOU 2004:4, og andre) at viktighet av selvstendighet innen boligforvaltning og
eiendomsforvaltning generelt er et viktig kriterium for god eiendomsforvaltning. Dette fordi
det da er mulig å se eiendomsforvaltningen i et langsiktig perspektiv og muliggjør metodiske
prioriteringer over lang sikt(langsiktige vedlikehold og utbyggingsplaner).

Kommunen sliter med en svak tilstandsgrad på sine eide boliger, mens innleide boliger og
boligbyggerlag har en tilfredsstillende tilstand.
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15 Bygg og helse

Bedre oppvarming, isolasjon og utbedring av fuktskader kan gi langvarige forbedringer i helse, men
det forebyggende potensialet avhenger av hvor dårlige forhold det var i utgangspunktet og hvor godt
intervensjonen var målrettet.
Store problemer som følge av mangelfull forvaltning, drift og vedlikehold med store etterslep på
vedlikeholdssiden som har store konsekvenser både for arbeidsmiljø, helse, produktivitet,
konsentrasjonsevne og læringsmiljø.
De helsemessige konsekvensene av mangelfullt vedlikehold er større enn kostnadene for

ved i i ke holdsette rs le pet.

Produksjonstapet som følge av dårlig inneklima har utvilsomt større samfunnsøkonomisk betydning
enn de negative helseeffektene som også er store. De er likevel vanskelig å fastsette. Blant annet

påvirkes de av andre forhold enn temperatur og luftkvalitet. Men særlig i feltstudiene er det til en
viss grad tatt høyde for det i studienes design. En indikasjon på størrelsesorden av problemene kan
gis av å antyde størrelsesorden for de produksjonstapene som ligger godt innenfor de
størrelsesordenene som resultatene fra de publiserte studiene viser.

Det er allerede dokumentert at mangelfull FDV øker årskostnadene for bygningsmassen og er

ulønnsomt (Riksrevisjonens undersøkelser 2005 og 2011, NOU 2004: 22, KS 2008). De negative
konsekvensene for arbeidstakerne og andre brukere kommer i tilegg.

Disse kostnadene er større enn årlig etterslep og forfall på bygningene.

I norsk arbeidsliv har vi dårligst inneklima i helse- og sosialtjenester/sykepleie og i

undervisning/pedagogisk arbeid. Sykepleiere i helseforetakene angir dårligst inneklima av alle.

Finansiell tjenesteyting, administrative ledere og politikere angir best inneklima. Arbeidstakere med
astma angir at de blir verre hyppigst i syke- og pleiesektoren, i undervisning og i renholdsbransjen.
Kvinner er mest utsatt. Dårlig inneklima oppgis som viktigste enkeltårsak, men i helse- og
sosialsektoren og renhold bidrar kjemisk eksponering vesentlig. Sviktende drift og vedlikehold er
viktig årsaktil dårlig inneklima både i undervisning ogi helseforetakene. Størst samfunnsmessige tap
synes å være 1-5 % nedsatt læring/ produktivitet i undervisningssektoren tilsvarende 14000 - 70 000. .
årsverk/år og i pleie- og omsorgssektoren totalt 3200 - 16000 årsverk/år. I spesialisthelsetjenesten
kan tapet ligge på 5-10 % tilsvarende 5000-10000 årsverk/år.

Planmessig vedlikehold av norske
skolebygg kunne spart elever og lærere
for sykdom og plager. Ingen vet
nøyaktig hva inneklimarelaterte
sykdommer og plager koster.
Systematisk vedlikehold kunne også
spart offentlige budsjetter for

miliarder av kroner fordi vedlikehold

får bygg til å vare lenger og behovet
for nybygg reduseres. (foto: Colourbox)

Tapene Fauske Kommune har som følge av inneklimaforhold grunnet manglende/for lite vedlikehold
er langt større enn tapene i selve bygningsmassen. Når vi da vet at tapene i selve bygningsmassen er
beregnet til 10-15 millioner pr. år sier det seg selv at dette er alvorlige merkostnader for kommunen.
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16 ORGANISERING

17 Rollene i eiendomsforvaltningen

Ofte ser vi en tredeling av rollene i eiendomsforvaltningen, eier, bruker og forvalter og ofte er disse
aktørene forskjellige instanser(aktører)
Men det er eksempler på at en aktør har mer enn en rolle, spesielt tidligere var dette vanlig. Men det
finnes eksempler på dette ennå,

~
, ' ~ . ~ Jl l";

., '"' (,I' òY'f\"it't::fr 'u.r'l ' f,~~~it.:~; i.t~~!l cp ~ i,'~ ~ ,', Vw ,ol, ( . ,t ,
"'Drift,.vè'dlikeKola" '

, "økonomïog'" "~o "
'h ,ó',~ utviklin~ ,:\ ': (,,'

Rolleinndeling i eiendomsforvaltningen

Den vanligste inndelingen av rollene er at kommunestyret har eierrollen, en forvalter, KF, AS, eller en
eiendomsenhet tar seg av forvalterrollen og fagetatene tar seg av brukerrollene, skole, helse, sosial
etc.

Eier
Det overordnede ansvar for kommunale bygg vil alltid ligge hos kommunestyret. Dette gjelder ikke
bygg som eies aven annen juridisk person. Kommunale foretak, KF, har kommunestyret som
juridiske eier. Aksjeselskap, AS, er egen juridisk person.
Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor offentlige myndigheter, lov og forskrifter,
kreditorer, låneinstitusjoner etc..
På eieransvaret hviler også ansvaret for brukerne av bygningene

Bruker
Brukerrollen ivaretas av bygningens bruker, rektorer, enhetsledere, skolesjef, helse og sosialsjef etc.
Elever og eldre, men også ansatte, sammen med organisasjoner og lag som bruker bygningene har
her også sin rolle.
Brukeransvaret ligger i første rekke på rapportering til eier/forvalter om endringer og skader, men
ogsåå effektivisere bruken av bygningene, begrense energiforbruk, renhold, avfallshåndtering etc.

Forvalter
Forvalterrollen går i hovedsak ut på å ivareta eiers interesser og det ansvaret eier har overfor brukere
og offentlige myndigheter. Forvalter ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
bygningene. Det er heller ikke uvanlig at forvalter innehar en utvidet rolle og også ivaretar en del
servicefunksjoner, dette er da ((service)) og ikke FDVU kostnader.

13
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18 Organisasjonsnivå
i temaheftet Facility Management(2001), sier professor Tore Haugen at eiendomsforvaltning og
utvikling er et samspill mellom eier, forvalter, bruker, leid arbeidskraft og myndigheter.
Modellen som gjennomfører en inndeling i et strategisk, taktisk og et operativt nivå er nært knyttet
til rollefordelingen i eiendomsforvaltningen
I bygg og eiendomsforvaltningen brukes dette for å beskrive hvordan ulike ansvarsoppgaver og

arbeidsoppgaver er knyttet til planleggingen, gjennomføringen og kontroll av FDVU - aktiviteter og
plassering organisasjonsmessig

Politisk/ økonomisk

Organisasjònsnivå

Strategisk nivå
Dette nivået tar overordnede beslutninger og legger langsiktige føringer. Dette nivået gir
beslutninger om salg av eiendommer/bygg eller nybygg, større ombygninger, utleie og innleie av
bygg. For kommunene er dette som regel kommunestyret.

Taktisk nivå
Her blir tiltak og bestemmelser fra strategisk nivå fulgt opp og satt ut i live. Dette kan være innkjøp av
varer og tjenester, iverksetteiser av bygging og avhending, og retningslinjer om hvordan
eiendomsforvaltningen skal drives med tilstandsanalyser og strategier i denne forbindelse.
Vedlikeholdssjef, daglig leder i KF eller AS er overordnet på dette nivå.

Operativt nivå

Dette nivået tar seg av praktisk utførelse avdrift og vedlikeholdsoppgaver. Renhold, ordinære

vaktmestertjenester, serviceoppdrag og fordeling av arbeidsoppgaver ligger på dette nivå.
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19 Organisering

Sentralt i arbeidet med å utvikle kommunens eiendommer, vil være å bestemme hvordan

eiendomsforvaltningen skal organiseres.
Det finnes trolig ikke en fasit på hvordan norske kommuner bør organisere eiendomsforvaltningen.
Til dette er forutsetningene med hensyn til befolkningen, geografi og politisk styring for ulike.
Her vil det være viktig å finne fram til en organisering som støtter opp om eiendomsforvaltningens
behov for forutsigbare og tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser, og som står i forhold til
eiendomsforvaltningens langsiktige karakter og behov.

Et problem i dag er at eiendomsforvaltningens økonomi ofte er en del av kommunens økonomi og
kommunens tradisjonelle økonomiplan- og budsjettarbeid. Her blir vedlikehold vurdert opp mot alle
umiddelbare og påtrengende behov av kortsiktig karakter. Siden konsekvensene av å nedprioritere
driften gir umiddelbare konsekvenser, mens nedprioritering av vedlikeholdet gir langsiktige
konsekvenser, viser erfaringene fram til i dag at vedlikeholdet blir nedprioritert. Det store samlede
vedlikeholdsetterslepet i norske kommuner i dag er et uttrykk for det.

For flertallet av kommuner kan det være hensiktsmessig å holde eiendomsforvaltningen samlet for å
oppnå en viss stordriftsfordel, kostnadseffektivitet og fagkompetanse innen de mest relevante
fagområder. Fauske kommune er aven slik størrelse at den generelle
eiendomsforvaltningen(formålsbygg) og boligforvaltningen bør være innenfor samme organisasjon.

Eiendomsutvalget som utarbeidet NOU 22:2004 Velholdte bygninger gir mer ti alle. Om

eiendomsforvaltningen i kommunene, foreslår at kommunene prøver å finne fram til en organisering
der eiendomsforvaltningens økonomi er mer tilbaketrukket, og ikke så direkte knyttet opp til
kommunenes daglige drift,

20 Modeller

Det flere måter å organisere kommunal tjenesteproduksjon på:
1. Kommunal etat

2. Kommunalt foretak

3. IKS

4. Aksjeselskap

5. Andre organisasjonsformer (samvirke, forening og stiftelse)

Etat , AS "

)/
Integrert del, sterk politisk styrïìig

"

"
'r:¥

:ï'
~.*,~i~';; "-ti" t

. llbt~
;t,i ,
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Selvsten(Ugienhet

Denne rapporten sammenlikner først og fremst de to vanligste modellene, dagens modell for Fauske
kommune og kommunalt foretak og berører bare kort de andre modellene.
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21 Etatsmodellen

Etatsmodelleninnebærer at eiendomsforvaltningen er direkte underlagt rådmannens

i nstru ksjonsmynd igh et.
Dette gir grunnlag for en sterk og direkte politisk styring, og er den mest brukte modellen i landets
kommuner. Nærhet til rådmannen og kommunens politiske ledelse er en vesentlig fordel ved
etatsmodellen. Denne fordelen er imidlertid størst når eiendomsetaten er direkte underlagt
rådmannen som egen etat, og ikke organiseres som en underavdeling for eksempel innenfor en
vesentlig mer omfattende, overordnet teknisk etat.

Ulempene med denne modellen er først og fremst at de nære økonomiske prioriteringene mellom
etatene, lett fører til at vedlikeholdet blir salderingspost.

En annen ulempe er lokalene i stor grad fremstår som ((gratis)) for brukerne. Som bakgrunn for
politiske prioriteringer er det interessant å synliggjøre alle kostnader knyttet til ulike formåL.
Når kostnadene til lokaler dekkes av bevilgninger til eiendomsforvaltningen og investeringer som
utgiftsføres og senere ikke blir synlige i driftsregnskapene, blir det vanskeligere å få oversikt over'
hvor store ressurser kommunen reelt sett tilgodeser ulike formål med.

22 KF modellen

Det viktigste kriteriet for å få til en god og formålstjenlig eiendomsforvaltning er en viss

selvstendighet fra den øvrige kommunale forvaltningen. Eiendomsforvaltning er en støttefunksjon til
de øvrige kommunale primære tjenester, og ligger således godt til rette for en mer selvstendig rolle.
Samtidig er eiendomsforvaltning langsiktig i den forstand at vedlikeholdsplaner strekker seg over
flere år og disse planer følger ikke budsjettårene på samme måte som øvrige kommunale tjenester.
'Derimot er denne forvaltningen avhengig av langsiktighet for å kunne yte gode tilbud og rammer for
andre kommunale primæroppgaver.

Et foretak (KF) er ikke et eget rettssubjekt. Et foretak ligger dermed innenfor rammen av kom-
munelovens virkeområde, kommunelovens kapittel 11.
Foretaket er underlagt kommunestyrets beslutninger med hensyn til økonomi, frihetsgrad og
virkeområde. Kommunale foretak er økonomisk og rettslig en del av kommunen, men er organisert
med et eget styre,

Det er ikke noe formelt skille mellom et foretaks økonomi og kommunens. Et foretak (KF) inngår
avtaler på vegne av kommunen, ikke som egen part. Et kommunalt foretak får derfor normalt de
samme lånebetingelser som kommunen selv.
Det vil ikke skje noen overføring av verdier fra kommunen til foretaket. Det vil si at etablering av
foretak ikke utløser noen dokumentavgift. Kommunens samlede balanse blir den samme, men kan
deles i to, hvor foretaket får sin andel av kommunens balanse, dvs. den som er knyttet til eien-
domsmassen.

Styret representerer et kommunalt foretak (KF) utad. Styret er direkte underordnet kommunestyret,
ikke formannskapet eller rådmannen. Daglig leder tilsettes av, og er underordnet, styret.
KF er en del av kommunen selv så vel som de ansatte.

Reglene om KF er utformet med sikte på å være et tilbud for organisering av mer forretningsmessig
virksomhet. Organisasjonsformen er ikke ment brukt for virksomheter der innslaget av offentlig
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myndighetsutøvelse er framtredende. i praksis benyttes KF ofte når både forretningsmessige og
samfunnsmessige hensyn skal ivaretas.

Rådmannen skal føre tilsyn med foretaket, samtidig som tradisjonelle linjer for tilsyn og kontroll er
brutt, Rådmannen kan ikke instruere, eller omgjøre beslutninger, innenfor foretakets virkeområde
foretatt av foretakets daglige leder, men rådmannen kan instruere foretakets daglige leder til å
utsette iverksettelsen av vedtak fattet av styret i påvente av behandling i kommunestyret.

Kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk legger også rammene for foretaket. Dette vil gjelde
bLa. seniorpolitikk, likestilling, tariffområdet og kompetanseutvikling.

Som en del av kommunen er et foretak underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Det er de
kommunale budsjettene som setter rammer for foretakets virksomhet og styret er bundet av
kommunens budsjett.
Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser og kommunen er kontraktsmotpart i de avtaler
som foretaket inngår.

SuksesSkriteriet L denne prosessen er klare roller. Kommunen eier - styret styrer og daglig leder
drifter.

23 IKS

Interkommunalt selskap, IKS, kan løses etter kommuneloven § 27:
((To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere

fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og
fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller
fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering)).

24 Kommunalt aksjeselskap

Kommunen kan opprette et hel eller deleid aksjeselskap for å ivareta forvaltningen av
eiendomsmassen. AS er en selvstendig juridisk enhet og således ikke en del av kommunen.
Kommunens risiko og ansvar er begrenset til aksjekapitalen. AS har et eget styre og vedtekter som er
i samsvar med aksjeloven. Kommunens styring går gjennom generalforsamlingen og selskapets
vedtekter. Forvaltningen av selskapet tilhører styret og daglig leder, og kommunens påvirkning skal
skjer gjennom generalforsamlingen, noe som kan tilsi at behov for politisk styring og kontroll kan føre

til konflikter.

25 . Stiftelser

Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon
selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial,
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse som oppfyller vilkårene i første
punktum, er en stiftelse etter denne loven, uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon,
fond eller annet. Når stiftelsen er opprettet, har oppretteren ikke lenger rådighet over

formuesverdien som er overført til stiftelsen.
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26 Planer og prosessmodell

Når det gjelder planverk innen eiendomsforvaltningen deles dette gjerne inn i tre nivåer:

1. Strategisk plan for eiendomsforvaltningen
2. Tiltaksplaner

3. Drift- og vedlikeholdsplaner

Den strategiske planen er den overordnede, politiske planen som gir føringer om retning og utvikling
av den kommunale bygg- og eiendomsmassen. Dette er et dokument som utarbeides og revideres av
politikerne, og det angir retningslinjene for eiendomsforvaltningsenheten.

Tiltaksplaner er langsiktige planer (16-20 år) innenfor områdene nybygg, avhending/salg, store
restaureringstiltak og håndtering av vedlikeholdsetterslep. Disse utledes som en konsekvens av den
strategiske planen og er således planer som politikerne er betydelig involvert i.

Drift- og vedlikeholdsplaner er detaljerte 1-3 årsplaner som skal håndtere løpende driftsoppgaver,
samt planlagte vedlikeholds- og utskiftingstiltak slik at det ikke bygges opp vedlikeholdsetterslep.
Dette er planer som utarbeides og følges opp av eiendomsforvaltningsenheten

Strategi sk / pol itisk Taktisk/ administrativt Operativt/ utførende

Dynamisk prosessmodell

Prosessmodellen viser samhandling mellom de forskjellge ledd i den kommunale
eiendomsforvaltningen
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27 Kostnadsdekkende husleie

En rapport utarbeidet av FOBE/Kobe med tittelen "Kartlegging av beste praksis for interne
Husleieordninger', viser:

De kommuner som praktiserer ordningen med husleieprinsipper fullt ut, rapporterer i større grad
enn kommuner som ikke gjør det, at de oppnår:

. Bedre rolleforståelse for eier, forvalter og bruker

. Mer forutsigbare rammebetingelser

. Bedre grunnlag for investeringsbeslutninger

Rapporten konkluderer derfor med
Det kan tyde på at kommuner som har organisert eiendomsforvaltningen som KF eller AS
har lyktes best. Dette til tross for en kommune med tradisjonell organisering som også har
lyktes bra~ Det viktigste er sannsynligvis å innføre ordningen med husleie fullt ut og ikke
lande på halve løsninger.
Basert på ovennevnte beste praksisrapport og dens konklusjoner, Multiconsult og PwC sine
erfaringer, trekkes følgende forhold frem i forbindelse med bruk av husleie:

Modellen må utvikles over tid. Husleien må kunne dekke reelle kostnader. Samtidig er viktig at
husleien ikke blir etnullsumspil i forhold til eksisterende budsjett.

Et skile mellom innvendig og utvendig vedlikehold er ikke heldig. Leietaker kan spekulere i dårlig
vedlikehold for å oppnå nye investeringer når det er blitt for slitt.

Eier og forvalter må kunne selge uhensiktsmessige bygninger ut i fra forretningsmessige prinsipper

28 Er endring er nødvendig?

For å få ti balanse i budsjettene ser vi ofte at det har blitt kuttet i stilinger og endret oppgaver på
vedlikeholdssiden, noe som over tid har ført til at formålsbyggene er i svært dårlig forfatning.
For å bøte på dette er det tilført store summer(lån) for å reparere bygg, og til dels bygge nybygg
der manglende vedlikehold har ført ti ubrukelige og ødelagte bygninger.
Kommunen må slite med store og unødvendige rentekostnader/kapitalkostnader.

Kommunen opplever at kapitalkostnadene blir så store at de var i ferd med å bli vanskelige å
håndtere. Mye av dette skyldes som tidligere nevnt, nødvendige utbedringer og nybygg som følge
av manglende vedlikehold over tid. Byggenes levetid er blitt kortere enn nedbetalingstiden.
Kommunene håndterer lån på bygg som er sanert.

Et profesjonelt drevet eiendomsforetak kan være et middel for å håndtere vedlikehold og
driftsoppgaver på en slik måte at disse svært kapitalkrevende "skippertakene" unngås. Og over
tid, skape bygg som fungerer etter hensikten, og som har forutsigbare kostnader.
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29 Hva koster dette kommunen?

Manglende vedlikehold over tid fører til at vedlikeholdsetterslepet eskalerer og med dagens
tilstand utgjør dette om lag 10-15 millioner pr år og er økende.
Helse og produktivitetsfaktorene utgjør mer, anslagsvis mellom 15 og 25 millioner pr år.

Dette tilsier at kommunen tapermellom 25 og 40 millioner pr. år på manglende vedlikehold .
. og bygg som ikke fungerer etter sin hensikt.

30 Er det behov for en beslutningsmodell for tiltak?

. Det er allerede dokumentert at mangelfull FDV øker årskostnadene for bygningsmassen og

er ulønnsomt. De negative konsekvensene for arbeidstakerne og andre brukere kommer i
tilegg. (Riksrevisjonens undersøkelser 2005 og 2011, NOU 2004: 22, KS 2008).

. Særlig for syke- og pleiesektoren, men også for undervisningssektoren er det store

muligheter for positive synergieffekter med gode tiltak for å bedre miljøet for brukerne
(WHO 2011).

. SINTEF 2002. Dårlig inneklima gir "slappe dumminger". Glimt. Nyhetsbrev Nr 16-2002.

. Dyrt å vedlikeholde?

Det koster mer å ikke vedlikeholde. Riksrevisjonen rettet sterkt kritikk mot kommunenes
forsømmelse av vedlikehold av skolebygninger dok. Nr. 3:13, 2004/2005.

. eeÅrskostnadene for bilige bygg som ikke vedlikeholdes kan fort bli det tredobbelte av gode

bygg som vedlikeholdes godt)).
I tilegg kommer kostnadene av konsekvensene for arbeidsmiljø og helse.
"Ikke uventet "i følge professor Svein Bjørberg, NTNU og Multiconsult

20



Avtaler: Spesielt gjelder dette en avtale som regùlerÈ~ralle overordnede forhold mellom

kommu nestyret( eier), . bru kerne(Adm in, skoler, helse etc.) og . eiendomsforetaket.Ramrneavta/efor
eiendom, bygg og anlegg i kommunén fastsetterprinsipper og retningslinjer for samhandel mellom
kommunestyret ved ordførersomeierog styret ieiendomsforetaket ved styrets leder, somforvalter. .
Avtalen dekker områdene anskaffelser og avhending av bygg, faste og midlertidigébygg og anlegg
som benyttes av kommunenogdrift(FDVU) cwdisse.E1ru/csåvta/esomregulererandre tjenester,
SLA(Service leve I Agrement(lnsta 800)), og ordinære husleiekontrakter som er basert på

rammeavtalen og NS 3454 medFDVU basert på toogtre-siffernivå og fordelings matrise. (se
delrapport 1)

Budsjett: innføring av kostnadsdekkende husleie som skal dekke renter og avdrag,

forvaltningskostnader, . drift . og vedlikehold og . utviklingskostnader. Fastsettelse av husleie(FDVU)

. gjøres enklest ihenhold tilnøkkeltallelh:!rogså livssykluskostnader. Nøkkeltall i henhold til NS 3454

"kontoplan" og basert på NS 3457 ì'bygningstype"brukes. Ved bruk av nøkkeltall justeres disse årlig i

henhold til KPI.

~egnskap og Økonomi: Regnskapsføring etter ordinære kommunalè prinsipper og sideregnskap

basert påFDVU prinsipper er en nødvendighet slik at man oppfyller kravene til god kommunal

regns ka pss ki kk, og sa mtid ig ka nivareta tall mate ria let somèiendomsfo rya Itn ingen tre nger.

Synliggjøringavkøstnader .
Å synliggjøre kostnadene er svært viktig slik al oppdragsgiver(her kommunestyret) danner seg et
bilde ëivhvordan forvalter bruker pengene som Iiggerihusleieordning.en. .

Kostnadene for hvert enkelt bygg eller bygningsenhet(foreksempel sykehjem,. skole, ba rnehage etc.)
stiles opp i et gårdsregnskap.
Samtidig er det viktig å splitteköstnadene oppi de store utgiftspostene som renhold, energi,
forsikringer, renovasjon, ved likehold osv~

Langsiktig perspektiv
Husleieordning i en eller anrienform som en direkte utgiftspost idet kommunale regnskap, viii
tilegg til å synliggjøre kostnadeneforkommunensbygg, ògså gi forvalteren handlefrihet. Dètte gir
også mulighet forliingsiktigplanleggingog ikke minstb'ygghet i eiendomsforvaltningen.
Ved å kunne stile krav til utførelsen, får vi bygg med kvaliteti alle ledd, funksjOhalitet,fremtidig
fleksibilitet, miljøriktige,. tilgjengelig for alle ogmed.lave.energikostnader.

Nye bygg
SynliggjØring av FDVU kostnadene i nye bygg, og at dette gjøres i prösjektfaseneravstorbetydning

for å forutse fremtidigekostnader.H krav i " Lov om offentlige anskaffèlser' §6sier:"Detskaltas
henSYn tilivssykluskostnaderög miljømessige. konsekvenser avahskaffelsèn". .

Stats bygg stilte krav om at det skulle beregnesFDVUkostnaderi tilegg tilprosjektkostnader, dette
allerede fOr mer enn tiår siden. ..



Organisering

Organisering av eiendomsforvaltningen i kommunalt foretak kan anbefales.
En slik organisering gir klare linjer mellom eier, bruker og forvalter.,
Klar rolleforståelse mellom partene er essensielt for å få utført oppgavene innen forvaltning. Klare
retningslinjer utformet i avtaleverk som forklarer rollefordelingen og ansvarsområdene til partene er
nødvendig. Uklarheter her fører til at oppgaver blir utsatt eller uløst med de følger dette kan ha.
Avtaleverk og kostnads matrise setter en standard, og fungerer som et konfliktløsende element og
fokuserer på partenes oppgaver.

Enkle tilpasninger til kommunalt regnskapssystem gir oversiktlig økonomi. Oversiktlige økonomiske
rapporter og reipporteringer til politikere forenkles ved bruk av kommunalt regnskapssystem.
Sammensetning av eiendomsforetakets styre bør være en kombinasjon mellom ledende politikere og
ledende private aktører. Dette for å dra fordel av både private og politiske trender innen
eiendomsforvaltning.

Kostnadsdekkende husleie er en forutsetning og et minimum for å lykkes. i Fauske kommune ser vi
at FDVU kostnadene er for høye samtidig som standarden på byggene er for dårlige.

Dette fordi vi får en dragning mot faste kostnader som er vanskelig å redusere uten å tilføre
vedlikeholdsmidler av tilstrekkelig grad. Mangel på vedlikeholdsmidler har ført til for høye kostnader
på drift og dårlig kvalitet på byggene.

En annen forutsetning for å få orden på eiendomsforvaltningen og vedlikeholdsetterslepet er årlig
tilskudd på 5 M kr. i en tiårsperiode.

Til sist er det svært viktig å påpeke at et eiendomsforetak er en del av kommunens organisering og
skal tjene kjernevirksomheten. Kommunen som helhet vil være tjent med eiendomsforetakets virke.

, Suksesskriterier for gode bygg

Politisk nivå:
. Politikerne forstår at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller

nødvendige ressurser til disposisjon. Kostnadsdekkende husleie.
. Midler til å ivareta vedlikeholdsetterslep.

. De har forståelse for riktig vedlikehold og dets betydning for inneklima, for helse, læring og

ytelse for alle som bruker kommunens arealer.

Eiendomsforvalter
. Oppfyller lovens krav.

. Har gode systemer for FDVU og HMS.

. Har langsiktighet og utarbeider gode drifts og -vedlikeholdsplaner.

. Har gode rapporteringssystemer til eierne.

. Har orden på økonomien.

. Det er god medvirkning og samarbeid med de ansatte og god arbeidsmiljø.

. De har gode rutiner for melding og håndtering av meldte avvik og bruker aktivt kommunens
FDVU programvare.

. De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og miljørettet helsevern som de samarbeider godt

med i kartlegging og risikovurderinger.
. Vaktmesterrollene er klart definert og de har ansvar for dedikerte bygg.
. Renholdspersonell er bevist sin store betydning innen eiendomsforvaltningen og den

helsepåvirkning renhold har.
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Kommunestyret i Fauske kommune har isak 074/12 
Ubedt 

om å få seg forelagtegen sak vedrørende
forValtning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsforvaltningen i økonomiplanperioden".

Denne rapport er å anse som en del av prosjektet:",.elhetligvurdering alidenkorimunale
eiendomsforvaltning ¡Fauske kommune".

Rapporten er nummerfireIen serierapporteromden totale eiendomsforvaltningen i kommunen

Første rapport omhandlet FDVU kostnader for formålsbygg og ble behandlet i styringsgruppen

17;10.2012.

Delrapport nummer to omhandlet tilstandsanalyse og vedlikeholdsetterslep for formålsbyggog ble
behandleti styringsgruppen 20.12.2012

Delrapportnummer tre omhandlet boligforvaltningen, tilstand og forvaltningsorganiseringen som
helhet, samt fremtidige utfordringer og behov; Rapportenblebehandlet ¡styringsgruppen 22,3,2013

Denne rapportfokusererpåbygningenestilstands og den bêtydningtilstanden har for folkehêlsenog
kommunens økonomi.

Dénne rapport eråanse som et administrativt verktøy.
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Bedre oppvarming, isolasjon og utbedring av fuktskader kan gi langvarige forbedringer i helse, men
det forebyggende potensialet avhenger av hvor dårlige forhold det var i utgangspunktet og hvor godt
intervensjonen var målrettet.

Kunnskapsunderlaget er fortsatt svært usikkert i Norge, både om status i bygningsmassen og effekter
av utbedringer. Det må ikke tolkes som om slike tiltak ikke har effekt på helse. Ved beregning av
samfunnsøkonomiske konsekvenser bør tiltakene ses i sammenheng med

Behov for å redusere energiforbruket og utslipp av drivhusgasser (WHO 2011) hvor riktig valg av
tiltak kan gi synergi og en "vinn, vinn, vinn" -mulighet
Ønske om å redusere ulikheter i helse
Behov for å optimalisere forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygningsmassen i offentlige
skoler, syke- og pleieinstitusjoner. Det er i seg selv lønnsomt å optimalisere års- og
livsløpskostnadene for bygningene. Viktigere er at det også bidrar til en betydelig helse- og
produ ktivitetsgevinst.

Behov for sosial utjevning, økt energieffektivitet og bedre bygg kan i seg selv være tilstrekkelig til å
sikre anstendige, rimelige boliger og riktige FDVU kostnader på byggene.

SINTEF beregnet i år 2000 at en ukes sykefravær kostet 8 500 kroner, basert på en

spørreskjemaundersøkelse blant hundre bedrifter. En ny undersøkelse i 2010 viser at bedriftslederne
i gjennomsnitt regner en kostnad på 13 000 kroner for en ukes sykefravær. Dette innebærer fem
dagers fravær, og lengre fravær kan kostnadsberegnes ved å bruke dette estimatet.

Det generelle produksjonstap i samfunnet målt som summen av nedsatt læring i skoler og universitet
og redusert arbeidskapasitet i arbeidslivet har en betydelig høyere størrelsesorden (Wyon 2004)

Denne rapporten er i stor grad basert på rapporter fra Jan Vi/hem Bakke, Ph O, overlege i

Arbeidstilsynet Førsteamanuensis NTNU, men også andre rapporter og studier som er utført med

tanke på inneklimaproblematikk.

Rapporten er sett i sammenheng med de faktiske forhold som Fauske kommunehar.
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1 Fukt i bygninger - hva koster det?

Fukt og fuktskader i bygninger
. Har vært kjent som risikofaktor for helse i mer en 3000 år. I Tredje Mosebok omhandles

problemer knyttet til fukt og mugg i bygninger og på klær og hvordan de skal saneres
. . Ble omtalt av Magnus Lagabøter, landslov av 1274 om vedlikehold og leieforhold

. Har vært vitenskapelig erkjent som risikofaktor siden opplysningstiden og ble regulert i den
norske Sunnhetsloven av 1860.

. Kan ikke forklare all økning av allergi og astma i befolkningen. Fukt og andre kjente årsaker i
bygninger til utvikling og forverring av astma var hyppigere før,

. Kan assosieres med økt risiko og forverring av mange ulike helseeffekter i luftveiene. Det
omfatter økt hyppighet av vanlige luftveisinfeksjoner, irritative luftveislidelser og KOLS og
mer sykelighet av allergisk og ikke-allergisk astma,

. Er sikker årsak til forverring av astma, men det er også sterk evidens for at fuktrelaterte

agens er årsak til primær utvikling av astma
. I Norge har omtrent 75 % av skadene ved bygg etter overtakelse sammenheng med

fuktighet, for eksempel lekkasjer, råteskader, korrosjon, kjemisk nedbrytning eller
frostskader (SINTEF-Byggforskj BE 2009). Kostnadene til utbedring er anslått til 5-6 milliarder
kroner per år. Fuktproblemer og fuktskader er viktigste årsak til inneklimaproblemer.

Et tydelig eksempelpå fuktskade, hvor vann trenger inn i konstruksjonen
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2 Risiko ved fukt og muggproblemer i bygninger .

Fukt og fuktskader i bygninger er assosiert med økt risiko og forverring av mange ulike helseeffekter i
luftveiène. Symptomene og sykdommene omfatter wheeze (Jlpipende pustJl), astma, bronkitt,
kroniske obstruktiv lungesykdom (KOLS), øvre luftveissykdom (rinosinustitt) som i større grad går
videre til astma nattlig hoste, morgenhoste, overfølsomhet mot inhalerte allergener, høysnue og
Jlvekket av wheezingJl.

For å gi. et kvantitativt estimat for assosiasjon mellom fukt i bygninger og helseeffekter er åtte
reviews/metastudier vurdert. Fukt i bygninger øker risiko for luftveisinfeksjoner, sykelighet for
astma, bronkitt, kronisk bronkitt og irritasjon i luftveiene med ca 50 % i den halvparten (ca 50%) av

boligmassen som anslås å ha fuktproblemer i Norge. Det tilsvarer et forebyggende potensial ca 20 %
av disse sykdommene dersom fuktproblemer unngås. i tillegg kommer effektene av fuktskader i
skoler, barnehager, syke- og pleieinstitusjoner og andre yrkes bygg. Studiene som gir grunnlag for å
estimere effekter på hodepine og trøtthet indikerer også forebyggende potensial mot nedsatt

konsentrasjonsevne og produktivitet. Det gis ulike kvantitative indikatorer for å estimere
samfunnskostnader av fuktskader, Selv om kostnadene av økt sykelighet og nedsatt helse er store er
det økonomiske tap av nedsatt læring og produktivitet betydelig høyere.

3 Inneklima i ikke;'industrielt arbeidsmiljø
Inneklima i ikke-industrielt arbeidsmiljø gir eksponering for lave nivå av gasser, damper, partikler,
allergener og andre biologisk aktive stoffer. Også trekk og temperatur, støy, vibrasjon; lys, radon
ioniserende og ikke-ioniserende stråling inngår. Opplevd inneklima påvirkes også sterkt av
organisatoriske og psykososiale forhold. Om lag en tredel av arbeidsstyrken angir i følge SSB

(arbeidsmiljø: http://www.ssb.no/emner/06/02/) at de i flere timer daglig opplever trekk, tørr luft,
dårlig ventilasjon eller andre forhold som gjør inneklima dårlig, det vil si 700-800000 arbeidstakere.
Kvinner er mest utsatt. De fem yrkesgruppene som har høyest forekomst er kvinnedominerte. 60 %
av sykepleierne og 45"50 % av andre store arbeidstakergrupper i helsevesenet og skoleverket
rapporterer om dårlig inneklima, Andre undersøkelser viser at ansatte i undervisning, syke- og
pleiesektorene er blant de yrkesgruppene som har mest yrkesforverret astma og at inneklimaforhold
og eksponering for desinfeksjons og rengjøringsmidler er vesentlige for dette_

Fortsatt er systematiske tiltak for å erstatte skadelige stoffer med mindre skadelige (substitusjon) og
andre vernetiltak nødvendig. Mangelfull drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner fører til
fuktskader, sviktende tekniske anlegg og store inneklimaproblemer (NOU 2004:22, Riksrevisjonen

2005, 2011, KS 2008, Bakke 2009).

For Fauske kommune der ca. 1/3 av bygningsmassen er i en forsvarlig tilstand, 1/3 er i en tilstand
med store mangler og utfordringer, samt den siste tredje del som har betydelige utfordringer. Det vil
i realiteten si at 2/3 av bygningsmassen har svakheter og utfordringer som kan være sterkt
medvirkende til høyt sykefravær og produksjonstap.

Riksrevisjonens rapport om sykehussektoren viser dårlig samsvar mellom vedlikeholdsplanene og det
reelle behovet (Riksrevisjonen 2011). Halvparten av bygningsmassen har symptomer på dårlig
tilstand, og tre av fire helseregioner mener at det har vært en negativ utvikling i teknisk tilstand for
en betydelig del av bygningsmassen i perioden 2003-2010.

I renholdsbransjen er feil bruk av rengjøringsmidler og -metoder en viktig årsak til astma og KOLS .

Bruk av spraymidler øker risiko for yrkesastma og KOLS.
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I 2009-2012 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn med fokus på inneklima i kommunale skoler hvor
systemene forvaltning drift og vedlikehold (FDV) og internkontroll av inneklima ble kontrollert både
på skolenivå og eiernivå. Det ble avdekket omfattende og alvorlig svikt. For flertallet av kommuner er
det nødvendig å styrke og øke kompetanse og ressurser til å drifte og vedlikeholde bygningsmassen.

Sykepleierne er det yrket i Norge som rapporterer suverent dårligst inneklima. I tillegg viser både
norske og internasjonale undersøkelser at ansatte i syke- og pleiesektoren har høy forekomst av
yrkesforverret astma sammenlignet med andre yrkesgrupper. Riksrevisjonens funn om tilstanden i
helsefaretakenes bygningsmasse reiste spørsmål om forholdene i helsefaretakene kunne være like
dårlig eller verre enn i kommunene (Riksrevisjonen 2011).

4 Energibruk og helse
WHO har vist at energitiltak også kan gi helsegevinst. Norske sykehus kan være et godt eksempel på
en slik potensiell "vinn, vinn, vinn-mulighet", både for innemiljø, helse, energi, bærekraft og
økonomi.
Landstinget i Värmland klarte i systematisk samarbeid mellom teknisk drift, Bedriftshelsetjenesten og
yrkesmedisinsk avdeling i Örebro å redusere energiforbruket i 415000 m2 sykehusareal fra 270
kWh/m2 i 1997 til 160 kWh/m2 i 2011. Samtidig ble inneklima bedre ( Peter Hultman,
La ndsti ngsfastigheter).

Særlig for syke- og pleisektoren, men også for undervisningssektoren er det store muligheter for
positive synergieffekter med energitiltak fordi riktige energitiltak også ofte kan bedre miljøet for
brukerne (WHO 2011).

Inneklima, produktivitet, hodepine og nedsatt konsentrasjonsevne
Eksperimentelle studier i laboratorium og feltstudier har vist at redusert ventilasjon og økt

forurensning, bL.a. fra tepper, reduserer arbeidstakt og øker feilhandlinger. Effekter i størrelsesorden
6-9 % er ikke uvanlige. Både for høy og for lav temperatur reduserer konsentrasjon og arbeidstakt:

. Dårlig inneluftkvalitet reduserer ytelsene i kontorarbeid med 6-9 %.

. Feltstudier indikerer at fall i ytelse kan være større i praksis enn det er i realistiske

eksperimenter med simuleringer i laboratorium
. Det er tilnærmet lineær assosiasjon mellom andel misfornøyd med luftkvalitet når de

kommer inn i et kontormiljø (fra 20 til 70 %) og målt reduksjon i ytelse hos de som arbeider i
rommet.

. Moderat økt temperatur har negativ effekt på kontorarbeid.

. Støy i åpne kontorer på 55 dBA reduserer ytelsen ved kompliserte oppgaver.

. Negative effekter på ytelse var assosiert med negative effekter på symptomer som hodepine

og konsentrasjonsevne
. Disse symptomene kan være årsak til den nedsatte ytelsen.

Andre litteraturoversikterviser at økende ventilasjon bedrer produktiviteten og at dårlig inneklima
reduserer læreevne, ytelse og øker fravær hos elever og studenter.

5 Undervisnings- og syke- og pleiesektorene
Det er tidligere vist at undervisnings- og syke- og pleiesektorene er de deler av arbeidslivet som
klager mest på dårlig inneklima. De samme sektorene har relativt høy andel av ansatte som blir verre
av sin astma på arbeidet. Vi kjenner ikke til i detalj hvordan forholdene er med hensyn til termiske
forhold og luftkvalitet.

7



BYGG OG HELSE 2013

Fra og med 2000 stiller ikke SSB enkeltspørsmål om opplevd luftkvalitet og termiske forhold, men vi
vet at maksimalt 60 % av skolene oppfyller kravene til godkjenning. Arbeidstilsynet fant at mange av
de godkjente skolene ikke tilfredsstilte kravene, Dårlig ventilasjon og manglende termisk kontroll er
hyppige mangler.

i sykehus er det oftest store luftmengder, men overtemperaturer er ofte et stort problem for de
ansatte blant annet for at pasienter/klienter har større behov for varme, men også på grunn av store
varmelaster og mangelfull temperaturkontrolL.

i begge sektorene er det store problemer som følge av mangelfull forvaltning, drift og vedlikehold
med store etterslep på vedlikeholdssiden som har store konsekvenser både for arbeidsmiljø, helse,
produktivitet, konsentrasjonsevne og læringsmiljø.

6 Bygg og helse
Kommuner som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa til dem som arbeider i byggene.
Luftveislidelser, allergier og hudplager er vanlige følger av å sluntre unna vedlikehold. i tillegg er det
kostbart å måtte bygge nytt altfor tidlig fordi man vil spare noen kroner på vedlikeholdsbudsjettet.

I flere år har Arbeidstilsynet ført tilsyn i norske skoler. Funnene har vært særlig nedslående i

kommunale skolebygg. I flere omganger tilsynet måttet trappe opp og utvide innsatsen for bedre
inneklima og forvaltning drift og vedlikehold (FDV) i kommunene.

Ni av ti kommuner fikk som skoleeiere pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 fordi de manglet systemer og
rutiner for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolene. Nesten alle kommunale skoleeiere får krav om
å få gode systemer på plass. Mange kommuner kan ikke dokumentere risikovurderinger av inneklima
eller strategi og planer for vedlikehold av skolebyggene. Et stort antall skoleeiere og skoler mangler
systematisk gjennomgang eller evaluering av eget HMS- og FDV-system for å sikre at systemene
fungerer i praksis. Dessuten har en rekke skoler lite kjennskap til skoleeiers overordnede HMS-
system og FDV-system.

Planmessig vedlikehold av norske
skolebygg kunne spart elever og lærere

for sykdom og plager. Ingen vet
nøyaktig hva inneklimarelaterte
sykdommer og plager koster.
Systematisk vedlikehold kunne også
spart offentlige budsjetter for
miliarder av kroner fordi vedlikehold

får bygg til å vare lenger og behovet
for nybygg reduseres. (foto: Colourbox)

Mange vil ha tilbake den ((gamle vaktmesterem). Men vi må ikke glemme at moderne skolebygg
krever kompetent driftspersonell for å sikre god FDV, De trenger kontinuerlig faglig påfyll, opplæring
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Særlig små og mellomstore kommuner kari slite med å besitte tilstrekkelig kompetanse i egen

organisasjon, både pådet strategiske, taktiske og operative nivået. En mulig løsning er slik Oppland

fylkeskommune, LillehammerogGausdalkommL!nerhar etablert 
et formelt samarbeid innenbygg~

og eiendomsforvaltning som utnytter den samlede kompetanse og ressurser til å utvikle felles
systemer, løsninger, kompetanseutvikling etc. Saltenkbmmunene hari noen grad gjort det samme
ved åta i bruk fellesFDVU programvare, felles oppleeringog brukav datasystemet. ..
Uarisetter det helt sikkert at både økonomi ogpersonellressurser tilFDVmåøkesbetydeligoverdet
som er vanlig i kommunene nå. Samtidig vil dette på lang sikt sterkt redusere kommunenes samlede
kostnader tilutbedrlnger, rehabiliteringer og unødvendig tidlig nybygg. Komrrunaleeiendomssjefer

. harfortaltat.de ikke får penger tilvedlikehold, menàtde får penger til å bygge . nytt når.bygget er
ødelagt av manglende vedlikehold. . Ârskostnadene (summen av kapitalkostnader'; mv .og
utviklingskostnader per år) kan på den måten fort bli det tredobbelteavhvaetsystematisk og
planlagt vedlikehold kan gi.l tilegg kommer skadene på inneklima, læringsmiljøog helse. Gevinstene
av et godtarbeids-oglæringsmiljø er enda mye større når FDV og HMSeri orden. (Jan Vi/hem
Bakke, PhD, overlege i Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis NTNU)
. . . _.

lGq~t,,~dli.kê~()IØ.gi rgQdk()rrniu~aløkoMI1 i
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7 Hva koster manglende vedlikehold

Det er flere forhold som spiller inn i kostnadsbildet som mangel på vedlikeholdte bygg forårsaker.
Det viktigste er kanskje ikke den reduserte tekniske tilstanden på byggene og for høye
driftskostnader, men den menneskelige faktoren, folkehelse.
HØyt sykefravær og dårlig produktivitet, flytting av brukere(elever, eldre, ansatte), ombygginger, er
faktorer som for kommunens del kan utgjøre så mye som 15-25 millioner pr år. i tillegg kommer
vedlikeholdsetterslepet som utgjør 10 - 15 milioner pr år og er eskalerende etter hvert som
bygningene forfaller.

Reduserte,tutgifter som følge,av ekstravedlikehdld
MKr
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Kostnadsreduksjoner som følge av målrettet vedlikeholdsinnsats. Dette er folkehelse!

Figuren viser et forhold der vi ser på det laveste anslaget av merkostnader iform av
vedlikeholdsetterslep og helsemessige forhold. Det vii si 25 millioner pr år.
Ved ordinære FDVU kostnader: 850.~ pr m2 (som er noe mindre enn forbruket i dag) og et årlig
vedlikeholdstilskudd på 5 milioner over en tiårsperiode vii disse merkostnadene bli fraværende.
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Mýndigh~tenes regelverk for å sikre etfullt forsvarliginneklimá ; skolene

Arbeidsmi/jøloven.§4- Krav ti/ det fysiske arb~idsmiljøet: . .
Fysiskearbeidsmifjøfaktorer som bygnings-og utstyrsmessigeforhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l.
skal være fulltforsviirlig utfrahensynettil arbeidstakernes helse, mifjø, sikkerhet og velferd.

Forskrift om miljØrettet helsevern; barnehage; og skoler.
§ 19 Krav tiltilfredsstillendeinneklimii:. ... .... .. . ... . .
Luftkvaliteten er tilfredsstillende når luften ikkeinneholderfonirensinger i skadeligkonsentrasjonersamtat den
oppleves frisk og behagelig og ikkegamrnel, tung og irriterende.

Opplæringsloven § !!a-2: Krav tildetfysiskemi/jøet . ... .

Skolaneskal planJeggjast,byggjast, tilretteleggjast og driliast slik at det blir tekeomsyn ti tryggleiken, helsa,
trivselen og læringa ti elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar meddei faglege normene som

fagmyndigheitene tll.kvar tid anbefaler. . .
Dersom enkelte rnifjøtiiiøve awik frå dessenorrnene,må skolen kunnedokumentereatmifjøetlikevel har
tilfredsstilande verknad for heisa, trivselen og læringatil elevane .

Produksjonstapet som følge av dårlig inneklima harutvilsomtstørresamfunnsøkonomisk betydning
enn de negative helseeffektene som også er store. De er likevel vanskelig å fastsette, Blant annet
påvirkes de av andre forhold enn temperatur og luftkvalitet. Men særlig i feltstudier erdet tilenviss
grad tatt høyde for det istudienesdesign~ En indikasjon på størrelsesorden av problemene kan gis av
å antyde størrelsesorden for de produksjonstapenesomligger godt innenfor de størrelsesordenene
som resultatene fra de publiserte studiene viser;

Det er allerede dokumentertatmangelfullFDVøker arskostnadenefor bygningsmassen og er
ulønnsomt (Riksrevisjonens undersØkelser 2005 og 2011, NOV 2004: 22, KS 2008). De negative

konsekvensene for arbeidstakerneog andre brukere kommeri tilegg.

i norsk arbeidsliv har vi dårligst . inneklima i helse- og sosialtjenester/sykepleie og i

undervisning/pedagogisk arbeid. Sykepleiere i helseforetakene angir dårligst inneklima av alle.
Finansiell tjenesteyting, administrative ledere og politikere angii best inneklima. ArbeidstakereiTed
astmaailgir atde blir verre hyppigst i syke-. og pleiesektoren, i undervisning og i renholdsbransjen~
Kvinner er mest utsatt. Dårlig inneklima oppgis som viktigste enkeltårsak,mE!I i helse- og
sosialsektoren og renhold bidrar kjemisk eksponering vesentlig. Sviktende drift og vedlikeholder
viktig å rsaktildå rliginneklima både i undervisning og i helsefotetakene. StØrstsamfu nnsmessige ta p
synes å være 1"5 % nedsatt læring/ produktivitet ¡undervisningssektorentilsvarende 14000 - 70000
årsverk/ar og i pleie- og omsorgssektorentotalt3200 - 16 000 årsverk/år. i. spesialisthelsetjenesten
kan tapet ligge på5-10%tilsvarendeSOOO-10000 årsverk/år. . .. .
Tapene kommunen har som følgeavinneklimaforhold grunnet manglende/for lite vedlikehold er
langt større enn tapene i selve bygningsmassen. Når vi da vet at tapene. i selve bygningsmassen er
beregnettillO-15 milioner pr år sier detseg selv at dette er alvorlige merkostnader forkommunen.
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Referanser

NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle

Bygg og helse: Jan Vilhelm Bakke, PhD, overlege i Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis NTNU

Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren (statens forvaltningstjeneste)
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http://www.naaf.no/no/naafs-blader /Fagbladet Allergi i Praksis/Allergi~i-P ra ksis-4--2012/Fu kt+
bygn inger --hva- koste r-det/

http://www.helsebiblioteket.no/Sa mfun nsmed isin+og+folkehelse/H elser%C3%A5det/2012)
. Bakke N. Helse i den grønne økonomien - riktige valg i bygg- og boligsektoren kan fremme

både helse og miljø. Side 17-18
. Bakke N. Boligfukt - et folkehelseproblem i Norge? Side 18-21.

. Bakke N. Prosjekt innemiljø i offentlige bygg. Side 21-24.

. Bakke N. Oppvarming, varmekilder, energi, inneklima og helse. Side 24-28,
http://www.naaf.no/Documents/Allergi%20i%20Praksis/14 17 Aip 3 09.pdf

Bakke N, Bruun CLack of professional facility management is a main cause of bad indoor
environment, lowered productivity and health in Norwegian public schools. Presented paper Healthy
Buildings 2012, Brisbane 8 - 12 July, 2012.

Bruun C. For dårlig inneklima i norske skoler. Allergi i praksis 2012: 4: 50-56
http://www.naaf.no/Documents/1.%20Allergi%20i%20Praksis/Aip 4 2012 Bruun Inneklima skoler
50 56w.pdf
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Denne rapporter å anse som en del av prosjektet: ))Helhetlig vurdering av den kommunale
eiendomsforvaltning i Fauske kommune)).

FØrste rapport omhandlet FDVU kostnader for formålsbygg og ble behandlet
styringsgruppen17.10;i012..

Delrapportnumrnerto omhandlettistandsanalyseog vedlikeholdsetterslepfor formålsbygg
og ble behandlet ¡styringsgruppen 20.12.2012

Delrapport nummer tre omhandlet boligforvaltningen, tilstand og forvaltningsorganiseringen

som helhet, samt fremtidige utfordringer og behov; Rapporten . ble behandlet i
styringsgruppen 22.3.2013

Denne rapport fokuserer på organisering av eiendomsforvaltningen og organiseringens
betydning foren god og målrettetforvaltning som tjener eierne og brukerne på lang sikt.
I tilegg ser rapporten på ((bygg og helse)) og sammenfatter også de tre /ørsterapporter.



Kömmunerog fylkeskommunerdisponerer i dag en bygningsmasse på ca. 33 milloner kvadratmeter
og utgjør om lag io %av bygniiigsmassen i landet. Byggene harlanglevetid,fra 60-100år.
Dagensnyverdi av eiendommene ligger på om lag 800 millarder kroner hvis man bruker 25 000 kr

per kvadratmeter i byggekostnader.
Kommunens bygninger erlhovedsak skoler, .alders og sykehjem, barnehager, boliger,kirkebyggog~dh~ .
Byggene skal ha lang teknisk levetid, og eiendomsforvalteren bør derfor ha et langsiktig perspektiv og

værelen posisjonsomivaretar endringene i kommunal tjenesteyting. .
Mangelpåplanmessigvedlikehold påvirker brukere og miljø, og føre r ofte til kostnadskrevende tiltak
til utbedringer, såkalte "skippertak" når byggene blir i en slikforfatningatdette kreves for å kunne

bruke byggene.

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune

Innledning

Eiendomsforvaltning i kommuner er en støttefunksjon. for dentjenesteyting(kjernevirksomhet) som
kommunene skal drive.
Godogfornuftigkommunaleiendomsforvaltning,ogforså vidt all eiendomsforvaltniiig består.i å
forvalte ressursene på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Brukerne skal ha tilstrekkelig gode,
praktiske bygg med god kvalitet på luft,varmeog lysforhold.
Byggeneskalvaere etisktilfredsstilende,ogvære aven kvalitet som ivaretar kjernevirksomhetens
behov og utvikling. . .
Byggene skal være en ramme rundt brukerne som ivaretar deres helse, miljø og sikkerhetsbehov på

en forsvarligmåte,ogsom igjen fremmer kvaliteten på utøvelsen av primærfunksjonene. .
Kommunale eiendomsforvaltere ivaretar i første rekke befolkningen, velgerne og skattebetalernes
ressUrser, eiendommer bygdbpp over tid og sominneharstoreverdier.. ..
Kommunale eiendommerhar hatt en rivende utvikling siste del av forrigeårhundreogfremtil idag~

Andrefunksjonereiin tidligere skal ivaretas. .
Overgaiigfraat familiene tokseg av sine barnögeldre og til å bli etkommunalt anliggende har ført
til bygging av eldresentre og barnehager. Kornmunensoppgave i denne forbindelse er også for

eksempel åta seg av vanskeligstilte, psykiskhelse, og boliger idenneforbindelse. .

Moderne eiendommer er sværttekniske, med C02 styrte ventilasjonsanlegg,avansertevarmeanlegg¡
fototelleogbevegelsesstyring av lys, kompliserte brannvarsling ~ogtyverivarslingsanlegg etc.
Disse nye byggene krevergod kompetanse fra driftspersonell for a være effektive. Ellers vii de virke

mot sin hensikt, og bli kostbare over tid.
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SAMMENDRAG

Hvem eier kommunens eiendommer

"Kommunestyret er kommunens formelle eier. Formannskapet er kommunens operative organ
som møtes mellom hvert kommunestyre for å avgjøre saker og forberede saker for
kommunestyret. Kommunestyret vedtar fordeling av kommunens resurser. Kommunestyret

oppretter eventuelle eiendomsstyrer og bestemmer mandatet og rammene for styret". (Bedre
eierskap til kommunens bygninger, KoBE, FOBE rapport 2007)

Gjennom årsbudsjett og økonomiplaner foretar kommunestyret de overordnede prioriteringer
mellom ulike kommunale oppgaver og tjenester.

For å få frem en likeverdig behandling mellom eiendomsforvaltning og andre kommunale

tjenester er det derfor viktig å kunne identifisere, konkretisere og synliggjøre hva det koster å

holde bygningene i god stand, og å synliggjøre konsekvensene av å ikke utføre tilstrekkelig
preventivt vedlikehold.

Politiske prioriteringer og handlefrihet er i mye større grad avhengig av eiendomsforvaltning enn
de fleste er klar over.
Det er således viktig å være klar over den innvirkning vedlikehold og eiendomsdrift har på

budsjett og prioriteringer, oghvordan politikerne er bundet til eiendomsforvaltning.

Nye tekniske løsninger og hjelpemidler, avanserte anlegg innen ventilasjon, varme, brannsikring
og lysstyring krever overvåking for å tjene sin hensikt.
Driftspersonell trenger ny kompetanse på disse områder for å kunne drive effektivt, ellers vil
dette virke mot sin hensikt, og bli kostbare over tid. Driftskostnadene, de faste kostnader, vil
øke.

Fokus på brukte midler, tilstandsanalyse, arealeffektivitet, langsiktige vedlikeholdsplaner og godt
opplysningsarbeid om de kommunale bygg vil være viktige faktorer og essensielt for politikerne.

Endrede behov innenfor kjernevirksomheten, nye undervisningsformer, endrede planløsninger,
nye former for bofellesskap for eldre, standard på boliger etc. stiler krav om at mange
kommuner må tenke nytt. Fleksible og tilpasningsdyktige bygg blir viktig.
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1 Kommunens eiendommer

Formålsbygg og boliger
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Figuren viser fordeling av formålsbygg og boliger ¡Fauske kommune

Fauske kommune besitter en eiendomsmasse på ca. 60 000m2 som fordeler seg på skoler,
eldresentre, sykehjem, barnehager, rådhus og andre administrasjonslokaler, idrettshaller,
samfunnshus, leiebygg og boliger.

Politiske prioriteringer og handlefrihet er i mye større grad avhengig av eiendomsforvaltning enn de
fleste politikere er klar over. 15-25 % av kommunens budsjetter går med til eiendomsforvaltning,
kapitalkostnader og FDVU(Forvaltning-Drift-Vedlikehold og Utvikling)
Kommunepolitikerne må bli klar over den innvirkning vedlikehold og eiendomsdrift har på budsjett
og prioriteringer, og hvordan politikerne er bundet til eiendomsforvaltning.

For å kunne ivareta eiendomsmassen og den daglige drift på en forsvarlig måte vil det være en
utfordringå ha tilgjengelig godt kvalifisert personell, innen alle nivåer i eiendomsforvaltningen.

De fleste kommuner sliter med vedlikeholdsetterslep og følgeskadene av forsømt vedlikehold koster

kommunene dyrt i form av kroner og helseproblemer.

God eiendomsforvaltning og verdisikring av eiendomsmassen gjennom effektiv drift og vedlikehold
er en stor utfordring. Dette fordrer at økt kunnskap og kompetanse innen fagområdet.

Bygninger har lengre levetid en fire år !

Politikerne er valgt for å ivareta borgernes interesser, herunder også verdien av de bygningene og
eiendommene som det offentlige eier. Politikerne er valg av folket, og for fire år av gangen. Men
mange politikere sitter i kommunestyret i lengre tid, over flere perioder, og bør derfor ha en god
forståelse av eiendomsutviklingen og bygningstilstand i kommunen.
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Overfladisk viten om tilstanden som; god, bra eller dårlig er gjennomgående informasjonen
politikerne sitter med. Dettee.r ikke godt nok forågjøre politiske beshJtninger.
Eiendomsforvalteren bør derfor legge fremeiermeldinger Og statusrapporter(tilstandsanalyser) med
konsekvensanalyser og økonomiske anslag. Dette sammen medvedlikeholdsplanersomstiekker seg
fra 1-5 år i tiHeggtil strategiske eiermeldinger(politisk styrte) som strekker seg 5~15 årfremLtid.

Eiendommenes betydning for den kommunaleøkonomienutspeider seg ikke bare gjennom forbruk

FDVUmidler og investeringer som følge av manglende vedlikehold overtid, men vel så mye i

manglende produktivitet(omflyttinger, midlertidige løsninger, dyre. mellomløsninger som lett blir

permanente) ogsykefraværsomfølge av byggenes tilstand.

Denne situasjonen krever derfor betydelig faglig kompetanse, integritet og objektivitet
eiendomsforvaltningens behandling avmaterien, ogi fremleggelsèn av forslag til politiske vedtak.

Politikere haren viktig rolle innenfor kommuneøkonOmien, menofteblireiendomsfonialtning
nedprioritert til fordel forpressgn,ipper fra andre miljøer, og eventuelt hva som måtte være "på

moten".
For å .få frem en likeverdig behandling av eiendomsforvaltning og andre. kommunale tjenester er det
derforviktigå kunne identifisere, konkretisere og synliggjøre hva det koster å holde bygningene i god
stand, og å synliggjøre konsekvensene av å ikke utføre tilstrekkelig preventivtvedlikehold.

. NOU 2004:22
"Etfaglig godt vedlikehold, tilpasningsdyktige bygninger og effektiv arealutnyttelse er et vesentlig
bidrag til et bærekraftigsamfunn ved at det forlenger levetiden for bygningene og redusererbehovet
for bygningsarealer".
iNOUutvalgetkonkluderer med:

"Et planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt og overtid vil føre ti at

..forvaltningskostnadeneblir lavere enn ellers";

2 Trender i eiendomsforvaltningen
Eiendomsforvaltningen vil i fremtiden få en mer sentral rolle som en verdibevarendeòg

· verdiskapende funksjon. Offentligéiendomsforvaltning vil tilnærme seg den private
eiendomsforvaltningens måte å arbeide på, selv om utgangspunktet for offentlig og privat er
forskjellig.
Tendensen i den senere tider et større skile mellom støttefunksjonene og kjernevirksomheten i

offentlig sektor, derenskiller.ut bygg og eiendom som egne forretnings-ogtjenesteområder. Dette

er ikke konkurranseutsetting, men en svært god metode for å avdekke de faktiske kostnader som

bygg og eiendom besitter~ .

Organiseringsmodellene er sOrnfølger:
1. Kòmmunalresultatenhet(Etat)

2. Kommunaltforetak,etter kommunelovenkap.11, §§61-75

3. Kornmunalt eid aksjeselskap

4. Interkommunaltselskap

5; Stiftelse
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Eiendomsforvaltning i kommunal regi(Etat eL. KF) er å foretrekke, og lønnsomt når:
. eiendomsmassen er tilstrekkelig stor .

. forvaltningsleddet yter tilstrekkelig profesjonalitet

. driftspersonell har tilstrekkelig opplæring

. drift og vedlikeholdsplaner er utarbeidet

. rammebetingelsene for eiendomsforvalteren er normale(nøkkeltall)

. det er rom for langsiktige prioriteringer

Det er mange fordeler med egen kommunal eiendomsforvaltning i regi med egne ansatte. Nær
tilknytting til egne bygg, god kjennskap til kommunens bygg og til omgivelsene samt kulturforhold er

noen av fordelene.

3 Husleieberegningen
Husleieordninger har fått en økende utbredelse både i offentlig eiendomsforvaltning og i private
konsern de siste 10 - 15 årene. De viktigste drivkreftene bak denne utviklingen synes å være
generelle trender i organisasjons- og styringsprinsipper hvor offentlig forvaltning i stor grad følger
trender fra større konsern i privat sektor. Bruk av interne SLA (norsk: serviceleveranseavtaler),

utvikling av bestiller - leverandør - relasjoner, har fått økende utbredelse i privat og offentlig sektor,

Ulike erfaringer viser at incitamentsvirkningene i forhold til brukerne er klare på enkelte områder.
For eksempel er det stor interesse for å spare husleie ved å si opp arealer som man ikke lenger har
bruk for.
Vi finner at bygninger under husleieordningen har en klart bedre bygningsmessig tilstand enn

bygninger utenfor husleieordningen, sier Ekeland (NOU 2002:4)

Husleien fastsettes i prinsippet enten som kostnadsbasert leie, med et normert krav til avkastningen
av investert kapital, eller som markedsbasert leie, basert på sammenlignbare leieforhold i det private
marked eller som anerkjente nøkkeltalL.

Kort oppsummert kan vi konstatere at det foreligger overbevisende dokumentasjon for å konkludere
med at:

Erfaringer med å skille ut bygg- og eiendomsforvaltningen i en egen organisasjon, og innføring av
bestiler~ utfører prinsipp er gode i forhold til å oppnå en mer profesjonell, ressurseffektiv og
langsiktig bygg- og eiendomsforvaltning.

Erfaringer med husleie er at det over tid vil føre til bedre vedlikeholdte bygg (forutsatt reell husleie,
dvs. at midler til vedlikehold ikke salderes), både pga. at leien sikrer et økonomisk grunnlag og at
husleieordninger dels forutsetter og dels medvirker til en mer profesjonell forvaltning, og innebærer
klare ansvarsforhold og spilleregler mellom aktørene,

Innføring av et bestiller- utfører prinsipp medfører en mer aktiv kunderelasjon, og forutsetter i større
grad en profesjonell serviceinnstilling overfor leietakere. Leietakerne får på sin side større påvirkning
i form av å.kunne stille krav i henhold til oppfyllelse av inngåtte avtaler.

4 OPS offentlig privat samarbeid
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et
utviklingsprosjekt med tilhørende drift av eksempelvis bygningen og/eller en tjeneste,
Samarbeidspartneren velges etter konkurranse, og er organisert rundt behovet om å løse enbppgave
for et offentlig organ. Det offentlige bestiller og beskriver oppgaven som skal løses, og definerer
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hvilke standarder og kvaliteter som ønskes levert. Innenfor disse rammene gis den private aktøren
frihet til å planlegge, og å gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte.
I OPS prosjektet tar den private samarbeidspartneren normalt ansvaret for finansiering av prosjektet.
Tilbakebetalingen kan skje gjennom brukerbetaling eller avtalt offentlig leiepris. I de fleste tilfeller
tilbakeføres bygget til det offentlige etter kontraktens utløp.

5 Rollene i eiendomsforvaltningen
Ofte ser vi en tredeling av rollene i eiendomsforvaltningen, eier, bruker og forvalter og ofte er disse
aktørene forskjellige instanser(aktører)
Men det er eksempler på at en aktør har mer enn en rolle, spesielt tidligere var dette vanlig. Men det

finnes eksempler på dette ennå.

Rolleinndeling i cicndomsfOl'valtningen

Den vanligste inndelingen av rollene er at kommunestyret har eierrollen, en forvalter, KF, AS, eller et
eiendomsenhet tar seg av forvalterrollen og fagetatene tar seg av brukerrollene, skole, helse, sosial
etc.

Eier
Det overordnede ansvar for kommunale bygg vil alltid ligge hos kommunestyret. Dette gjelder ikke
bygg som eies aven annen juridisk person. Kommunale foretak, KF, har kommunestyret som
juridiske eier. Aksjeselskap, AS, er egen juridisk person.
Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor offentlige myndigheter, lov og forskrifter,
kreditorer, låneinstitusjoner etc..
På eieransvaret hviler også ansvaret for brukerne av bygningene

Bruker
Brukerrollen ivaretas av bygningens bruker, rektorer, enhetsledere, skolesjef, helse og sosialsjef etc.
Elever og eldre, men også ansatte, sammen med organisasjoner og lag som bruker bygningene har
her også sin rolle.
Brukeransvaret ligger i første rekke på rapportering til eier/forvalter om endringer og skader, men
også å effektivisere bruken av bygningene, begrense energiforbruk, renhold, avfallshåndtering etc.

9
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Forvalter
Forvalterrollen går i hovedsak ut på å ivareta eiers interesser og det ansvaret eier har overfor brukere
og offentlige myndigheter. Forvalter ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
bygningene. Det er heller ikke uvanlig at forvalter innehar en utvidet rolle og også ivaretareii del
servicefunksjoner, dette er da ((service)) og ikke FDVU kostnader.

6 Organisasjonsnivå
i temaheftet Fad/it y Management(2001), sier professor Tore Haugen at eiendomsforvaltning og
utvikling er et samspill mellom eier, forvalter, bruker, leid arbeidskraft og myndigheter.
Modellen som gjennomfører en inndeling i et strategisk, taktisk og et operativt nivå er nært knyttet
til rollefordelingen i eiendomsforvaltningen
i bygg og eiendomsforvaltningen brukes dette for å beskrive hvordan ulike ansvarsoppgaver og

arbeidsoppgaver er knyttet til planleggingen, gjennomføringen og kontroll av FDVU - aktiviteter og
plassering organisasjonsmessig

Polltisk/ økonomisk

Fig 2.3 Organisasjonsnivå

Strategisk nivå
Dette nivået tar overordnede beslutninger og legger langsiktige føringer. Dette nivået gir
beslutninger om salg av eiendommer/bygg eller nybygg, større ombygninger, utleie og innleie av
bygg. For kommunene er dette som regel kommunestyret.

Taktisk nivå
Her blir tiltak og bestemmelser fra strategisk nivå fulgt opp og satt ut i live. Dette kan være innkjøp av
varer og tjenester, iverksetteiser av bygging og avhending, og retningslinjer om hvordan

eiendomsforvaltningen skal drives med tilstandsanalyser og strategier i denne forbindelse.
Vedlikeholdssjef, daglig leder iKF eller AS er overordnet på dette nivå.

Operativt nivå
Dette nivået tar seg av praktisk utførelse av drift og vedlikeholdsoppgaver. Renhold, ordinære

vaktmestertjenester, serviceoppdrag og fordeling av arbeidsoppgaver ligger på dette nivå.
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7 Eiendomstyper
Kommunens eiendommer deles vanligvis inn i ulike typer bygninger alt ut fra hva eiendommene har
som formåL.
Hovedgruppene er:
Formålsbygg som består av: Skoler, sykehjem, barnehager, rådhus, kultur og idrettsbygg.

Boliger:. kommunalt. drevne boliger for å ivareta spesielle funksjoner: Ordinære boliger,
psykiatriboliger, eldreboliger, sosialboligerog andre boliger for vanskeligstilte. Små og utkant
kommuner har en betydelig andel boliger for egne ansatte.

Eiendommer: Eiendommer som kan være av strategisk betydning en gang i fremtiden for å kunne
ivareta strategiske planer innenfor boligbygging, formålsbygg eller annen kommunal virksomhet.

8 Kaos og Ad. Hoc politikk
Kaos: I dag benyttes ordet ofte synonymt med rot og uorden.

Helt og fullt i oppfyllelse av tilfeldighetens lover, som betyr at der slett ikke finnes noe forutsigbart
mønster.
Kaosmetoden er lite forutsigbar, men kan også vare politisk bevist for å utnytte systemer, ordninger
og overføringer som dukker opp med ujevne mellomrom

Konsekvensene er at de mange små vedlikeholdsoppdragene som genereres og undertrykkes over år,
utvikler seg til å bli store renoveringsprosjekt som presser seg inn i økonomiplanen, og ofte kan
lamme den politiske handlefriheten forår framover. Prosjektene presser seg fràm fordi de følges av
statlige påbud og trusler om stenging fordi forholdene er uakseptable og helsefarlige for brukerne.
For politikerne er det særlig alvorlig fordi de blir tvunget fra et ønske om å drive planlagt utvikling av
kommunen til, finansiering av ad hoc prosjekt som dukker opp fra den udefinerte massen av

vedlike holdsetterslep.

Prosjektene må for en stor del finansieres over investeringsbudsjettet, og store deler av det
kommunale budsjettet går med til nedbetalinger av lån og renter i denne forbindelse,
Vi ser at det finnes lån på utrangerte bygg, lån som ennå betjenes av kommunen.

Bygg er blitt en forbruksartikkel.

9 Bygg og helse
Kommuner som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa til dem som arbeider i byggene.
Luftveislidelser, allergier og hudplager er vanlige følger av å sluntre unna vedlikehold, I tillegg er det
kostbart å måtte bygge nytt altfor tidlig fordi man vil spare noen kroner påvedlikeholdsbudsjettet.

I flere år har Arbeidstilsynet ført tilsyn i norske skoler. Funnene har vært særlig nedslående i
kommunale skolebygg. I flere omganger tilsynet måttet trappe opp og utvide innsatsen for bedre
inneklima og forvaltning drift og vedlikehold (FDV) i kommunene.

Ni av ti kommuner fikk som skoleeiere pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 fordi de manglet systemer og
rutiner for å sikre et forsvarlig inneklima ved skolene. Nesten alle kommunale skoleeiere får krav om
å få gode systemer på plass. Mange kommuner kan ikke dokumentere risikovurderinger av inneklima
eller strategi og planer for vedlikehold av skolebyggene. Et stort antall skoleeiere og skoler mangler
systematisk gjennomgang eller evaluering av eget HMS- og FDV-system for å sikre at systemene
fungerer i praksis. Dessuten har en rekke skoler lite kjennskap til skoleeiers overordnede HMS-
system og FDV-system.
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Planmessig vedlikehold av norske
skolebygg kunne spart elever og lærere
for sykdom og plager. Ingen vet
nøyaktig hva inneklimarelaterte
sykdommer og plager koster.
Systematisk vedlikehold kunne også
spart offentlige budsjetter for
millarder av kroner fordi vedlikehold

får bygg til å vare lenger og behovet

for nybygg reduseres. (foto: Colourbox)

ç-~

Mange vil ha tilbake den ((gamle vaktmesteren)). Men vi må ikke glemme at moderne skolebygg
krever kompetent driftspersonell for å sikre god FDV. De trenger kontinuerlig faglig påfyll, opplæring
og etterutdanning i sitt eget fagmiljø og gjerne en egen profesjonell driftsorganisasjon. Samtidig er
det viktig og nødvendig med god kontakt og dialog mellom driftspersonell og den enkelte skole. Ved
å etablere en egen driftsavdeling med ansvar for flere skoler der de enkelte FDV-ansatte også er

knyttet til enkeltskoler kan vi få både i pose og sekk.

Særlig små og mellomstore kommuner kan slite med å besitte tilstrekkelig kompetanse i egen
organisasjon, både på det strategiske, taktiske og operative nivået. En mulig løsning er slik Oppland
fylkeskommune, Lillehammer og Gausdal kommuner har etablert et formelt samarbeid innen bygg-
og eiendomsforvaltning som utnytter den samlede kompetanse og ressurser til å utvikle felles
systemer, løsninger, kompetanseutvikling etc. Saltenkommunene har i noen grad gjort det samme
ved å ta i bruk felles FDVU programvare, felles opplæring og bruk av datasystemet.

Uansett er det helt sikkert at både økonomi og personellressurser til FDV må økes betydelig over det
som er vanlig i kommunene nå. Samtidig vil dette på lang sikt sterkt redusere kommunenes samlede
kostnader til utbedringer, rehabilteringer og unødvendig tidlig nybygg. Kommunale eiendomssjefer

forteller at de ikke får penger til vedlikehold, men at de får penger til å bygge nytt når bygget er
ødelagt av manglende vedlikehold; Årskostnadene (summen av kapitalkostnader, FDV og
utviklingskostnader per år) kan på den måten fort bli det tredobbelte av hva et systematisk og
planlagt vedlikehold kan gi. i tillegg kommer skadene på inneklima, læringsmiljø og helse. Gevinstene
av et godt arbeids- og læringsmiljø er enda mye større når FDV og HMS er i orden. (Jan Vilhem
Bakke, PhD, overlege i Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis NTNU)

I Godt vedlikehold gir god kommunal økonomi
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10 Hva koster manglende vedlikehold
Det er flere forhold som spiller inn i kostnadsbildet som mangel på vedlikeholdte bygg forårsaker.
Det viktigste er kanskje ikke den reduserte tekniske tilstanden på byggene og for høye
driftskostnader, men den menneskelige faktoren, folkehelse.

HØyt sykefravær og dårlig produktivitet, flytting av brukere(elever, eldre, ansatte), ombygginger, er
faktorer som for Fauske kommunes del kan utgjøre så mye som 15-25 millioner pr år. I tillegg
kommer vedlikeholdsetterslepet som utgjør 10 -15 millioner pr år og er eskalerende etter hvert som
bygningene forfaller.

Figuren under viser et forhold der vi ser på det laveste anslaget av merkostnader i form av
vedlikeholdsetterslep og helsemessige forhold. Det vil si 25 millioner pr år.

Ved ordinære FDVU kostnader: 850.- pr m2 (som er noe mindre enn forbruket i dag) og et årlig
vedlikeholdstilskudd på 5 millioner over en tiårsperiode vil disse merkostnadene bli fraværende.

, Reduserte utgifter som f~lgè av ekstra vedlikehold
;;',
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Kostnadsreduksjoner som følge av målrettet vedlikeholdsinnsats. Dette er folkehelse, samtidig som vi tar
vare på våre eiendommer og bygg slik at verdien i alle ledd øker og ikke forringes.
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11 Organisering av eiendomsforvaltningen i kommunalt foretak kan

anbefales.
En slik organisering gir klare linjer mellom eier, bruker og forvalter.
Klar rolleforståelse mellom partene er essensielt for å få utført oppgavene innen forvaltning. Klare
retningslinjer utformet i avtaleverk som forklarer rollefordelingen og ansvarsområdene til partene er
nødvendig. Uklarheter her fører til at oppgaver blir utsatt eller uløst med de følger dette kan ha.

Avtaleverk og kostnadsmatrise setter en standard, og fungerer som et konfliktløsende element og
fokuserer på partenes oppgaver.

Enkle tilpasninger til kommunalt regnskapssystem gir oversiktlig økonomi. Oversiktlige økonomiske
rapporter og rapporteringer til politikere forenkles ved bruk av kommunalt regnskapssystem.

Sammensetning av eiendomsforetakets styre bør være en kombinasjon mellom ledende politikere og
ledende private aktører. Dette for å dra fordel av både private og politiske trender innen
eiendomsforvaltning.

Kostnadsdekkende husleie er en forutsetning og et minimum for å lykkes. I Fauske kommune ser vi at
FDVU kostnadene er for høye, samtidig som standarden på byggene er for dårlige,
Dette .fordi vi får en dragning mot faste driftskostnader som er vanskelig å redusere uten å tilføre
vedlikeholdsmidler av tilstrekkelig grad. Mangel på vedlikeholdsmidler har ført til for høye kostnader
på drift og dermed dårlig kvalitet på byggene.

Til sist er det svært viktig å påpeke at et eiendomsforetak er en del av kommunens organisering og
skal tjene kjernevirksomheten. Kommunen som helhet vil være tjent med eiendomsforetakets virke.

((Foretakets formål kan være et redskap for å gjennomføre kommunens eiendomspolitikk og å sikre
at kommunen har hensiktsmessigebyggfor sin virksomhet og tjenesteyting. Foretaket bør sørge

for effektiv ivaretakelse av bygging, forvaltning, drif og vedlikehold av disse bygningene, "

(( Videre bør foretaket se til at lover ogforskrifer overholdes og at eiendommene blir utviklet på
en hensiktsmessig måte, Foretaket kan også påta seg andre oppgaver som kommunestyret

pålegger foretaket)).

((Disponering av eiendommen/byggene bør ivaretas av de aktuelle fagetater i kommunem),
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FDVU-KOSTNADER

forvaltning Utvikline_ \o

§.rvice

1 FDVU kostnader
i begrepet eiendomsforvaltning inngår funksjonene forvaltning, drift og vedlikehold, samt utvikling av
eiendommer (forkortet FDV/ FDVU).

"F" Forvaltning
Omfatter kostnader i forbindelse med ledelse og administrasjon av eiendommer.
Leiertakeradministrasjon, arealdisponering, forsikringsavtaler, økonomisk analyse, regnskap,
budsjett, nøkkeltallsanalyse, HMS, personalansvar, og andre forhold regulert gjennom lover og
forskrifter.

"D" Drift
Utførelse av de oppgaver som må gjøres for at bygget skalfungere, teknisk og økonomisk.
Det omfatter løpende drift, planlegging av arbeidsoppgaver, serviceavtaler, generell drift og oppsyn
med bygninger og installasjoner.
SD(sentral driftskontroll) anlegg, energi, renhold, avfallshåndtering, vakt og sikring.

"V" Vedlikehold
Forebyggende, planlagt og periodisk arbeid som utføres jevnlig for å hindre forfall som følge av
normal slitasje(maling, boning).
Løpende vedlikehold(tilfeldig vedlikehold) omfatter arbeid som ikke er planlagt, men som må gjøres
for å rette uforutsigbare forhold (hærverk, innbrudd etc.)
Dette kan også defineres som drift.
Opprettholder at bygningen som helhet fungerer etter sin hensikt innenfor en gitt brukstid.
Utskiftninger av bygningsdeler og komponenter som har kortere levetid enn bygget defineres som
vedlikehold.(f.eks. vinduer)

"U" Utvikling
Utvikle og oppgrader ett fastsatt kvalitetsnivå på bygninger og tekniske installasjoner.
Sikre bygningene over tid i forhold til brukere, myndigheter, marked og dagens krav.(f. eks, nytt
brannvarslingsanlegg, bedre ventilasjon etc.)
Oppussing kan defineres her avhengig av intensjonen.
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"5" Service

Tjenester som støtter kjernevirksomheten og som ikke direkte har med eiendomsforvaltningen å

gjøre (bud, post, pakkehenting, transport). Drift og vedlikehold av brukers anlegg(f. eks. eget

alarmanlegg, rullestoler, vaskemaskiner etc.). Dette faktureres separat og inngår normalt ikke i
husleie.

(F- forvaltningskostnader, D- driftskostnader, V- vedlikeholdskostnader, U- utviklingskostnader)
For åfå frem en likeverdig behandling av eiendomsforvaltning og andre kommunale tjenester er det
viktig å kunne identifisere, konkretisere og synliggjøre hva det koster å holde bygningene i god stand,
og å synliggjøre kostnadene på en slik måte disse kan analyseres og gi rom for benchmarking.
Disse kostnadene er FDVU kostnader; forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingskostnader. For å dra
nytte av tallmaterialet er det viktig å skille mellom kostnadstypene innen FDVU prinsippene,

Totale FDVU kostnader i Fauske kommune, formålsbygg

FDVlJ kostnader
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Figuren viser en totaloversikt over FDVU kostnadene i kommunen

Fordelingen av FDVU kostnadene gir en god pekepinne på hvordan forfatningen innen
eiendomsforvaltningen i en kommune er.

Driftskostnadene er den mest betydningsfulle del av forvaltningskostnadene og er avhengig av

vedlikehold i den form at godt vedlikeholdte bygg fordrer mindre driftskostnader

Høye driftskostnader pr. m2 indikerer et manglende vedlikehold over tid. Som følge av forsømt
vedlikehold vil driftskostnadene; renhold, energi og utilfredsstillende tekniske anlegg bli
uforholdsmessige høye.

Vi får dermed en dreining fra variable kostnader(vedlikehold og utvikling) til faste kostnader(drift),
Dette skjer uten at det totale bildet på kostnader innen eiendomsforvaltningen endrer seg av

betydning.
Over tid fører dette til en reduksjon av verdien på bygningene og vedlikeholdsetterslep.

Kommunenes netto driftsutgifter til eiendomsforvaltningen per innbygger var i 2011 på om lag
4600 kroner i FDVU kostnader.(Boliger og egne kapitalkostnader(renter og avskrivninger) er ikke
tatt med)
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2 Nøkkeltall og LCC
Nøkkeltall er registrerte kostnader og forbrukstall o.l. per enhet over tid eller samtidige registrerte
kostnader, forbrukstall og lignende for like enheter. (NS 3454)
Ved bruk av nøkkeltall er det lett å se potensialer for forbedringer, og rette resurser inn mot avvik,
Oppmerksomheten rettes i økende grad mot optimalisering av ressurser, innsparingsmuligheter og
reduksjon av kostnader.
Nøkkeltall passer best for større kommuner. Store kommuner med stor bygningsmasse, da helst over
50 000 ml, vil ha mulighet for å flytte kostnader og større vedlikeholdsoppgaver fra ett bygg til ett
annet ved behov.

Ärskostnadsberegninger for hvert bygg kan utføres for å få frem brukbare tall for vedlikehold i
kommuner med forholdsvis lite areaL.
Utviklingsoppgaver kan være vanskelig å forutse. Erfaringstall sier ca. 3 % av de totale kostnadene til
et bygg pr år, og bør sees i sammenheng med større vedlikeholdsarbeider. Det er ikke uvanlig at
andre kostnader enn offentlige pålegg legges til utvikling.
Brukernes krav om endringer i bygget er også vanskelige å forutse, men erfaringsvis så har selvet
nytt bygg ofte betydelige utviklingsoppgaver de første årene.

For en kommune med 50 000 m2 eller mer, kalkuleres det ofte med 170 kr/m2(200B) i
vedlikeholdskostnader. Basert på 60 års levetid og 6 % kalkulasjonsrente. (Multiconsult og PWC rapport:

Vedlikehold i kommunesektoren; Fra forfall til forbilde)

Med dagens kostnadsbilde (2012) beregner og bruker de store eiendomsforvalterne i Norge (f.eks.
Statsbygg) 200kr/m2 for bygg som har beregnet levetid på 60 år.

2.1 Lee kostnader (basert på NS 3454)
Hva er livssykluskostnader?
Livssykluskostnader er summen av investeringskostnader og totale FDV-kostnader over byggets
livsløp. Først ved å vurdere den totale summen vil man få et riktig bilde av hvor mye et bygg koster å
bygge og drifte. Det er denne summen som bør ligge til grunn ved valg av løsninger.
Livssykluskostnader delt på byggets levetid gir kostnader pr år dvs. årskostnader,

Kostnader

Tlrl

LCC kommer av engelsk Life Cyele Cost, på norsk livssykluskostnad. Når man foretar LCC-
beregninger av et bygg- eller anleggsprosjekt, ser man på kostnader for oppføring, såkalte
investerings- eller kapitalkostnader, og årlige kostnader i driftsperioden inkludert vedlikehold,
også kalt FDVU-kostnader. Summen av kapitalkostnader per år og FDVU-kostnader per år gir
årskostnadene for bygget eller anlegget.
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3 Hvorfor LCC?
Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering.
Muliggjør sammenligning av alternativer som grunnlag for å gjøre et valg som gir mest

kostnadseffektiv balanse mellom kapital- og driftskostnader. - Hva kan vinnes på driftssiden mot
hvilken investering på kapitalsiden?
Utarbeidelse av kostnadsrammer, FDV(U)- budsjetter, etablere nøkkeltall, avdekke
forbedringsmuligheter, benchmarking etc.

Kostnader

Tid

Arskostnad = kostnadsdekkende husleie

Det er ikke noe mål i seg selv å ha lavest mulig årskostnad, men det er et mål å sette kostnadstall for
de alternativer man har. Det vil si; konsekvensen av investeringene.

Hvorfor foreta livssykluskostnadsberegninger?
I følge § 6 "Lov om offentlige anskaffelse" så skal man ta hensyn til livssykluskostnader, Enkelte valg

som gjøres under planlegging og prosjektering, kan føre til økte FDV-kostnader. Andre valg som eks.
tiltak som reduserer energi- og vedlikeholdsutgiftene vil senke FDV-kostnadene. Ofte vil det være
lønnsomt i et livssyklusperspektiv å investere i tiltak som reduserer FDV-kostnadene selv om
investeringskostnadene øker noe; livssykluskostnadene (og årskostnadene) vil reduseres.( DIFI)
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Kapital og FDV

kostnader m/LCC

Kapital og FDV kostnader u/LCC

IiKapital

. Forvaltning

\i Drift

ii Kapital

. Forvaltning

\i Drift

li Vedlikeholdli Vedlikehold

1 2
Typiske fordelingstall for årskostnader

Figur 1 viser kostnadsfordelingen ved et bygg hvor LCC kostnader har vært nøye vurdert, bygget har

normale FDV kostnader og vil fungere godt over tid.
Figur 2 viser et bygg der LCC kostnader ikke har vært vurdert, med det som følge at FDV kostnadene
er for høye. Dette kan også skyldes feil i byggeprosessen men også valg av dårligere materialer og
løsninger, for å få redusert byggets kapitalkostnader, Det er ikke uvanlig at levetiden på slike bygg er
langt kortere enn ved bygg der LCC vurderinger er godt utført og vedlikeholdet er på et forsvarlig
nivå.

Det er heller ikke uvanlig at totalkostnadene ved et slikt bygg kan være det dobbelte av det normale.

4 Nøkkeltall og kommunale regnskapsmetoder
Det er grunnleggende for å oppnå en effektiv styring av eiendomsmassen å ha god kunnskap om hvor
resursene blir brukt. De fleste kommuner har en viten om hvilke resurser en bruker til vedlikehold,
mens andre FDVU kostnader flyter rundt i de kommunale regnskapene og lar seg vanskelig utrede.
Dette siden disse kostnader ikke konteres særskilt.
For beregning av nøkkeltall, og for å få fullstendig oversikt over kostnadene innen

eiendomsforvaltningen brukes kontoplan NS 3454.

NS 3454 gir en svært god oversikt over, forvaltningskostnader pr. m2, driftskostnader pr. m2,
vedlikeholdskostnader pr. m2 og utviklingskostnader pr. m2.
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Kontoplan fra NS 3454
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Figur 2.1 Kontoplan for FDVU og FM, hentet fra NS 3454 Il Livssykluskostnader for byggverk

Kontoplan ((NS 3454)) og KOSTRA
AEF (Arbeidsgruppen for eiendomsforvaltning) har på oppdrag fra KRD (Kommunal- og
regionaldepartementet) arbeidet med forslag til endringer i regnskapsrapporteringen i

KOSTRA(KOmmune-STat-RApportering), og arealrapportering og tilstandsvurderinger på kommunale
og fylkeskommunale bygg. Målsettingen er at KOST RA skal kunne gi et bilde av ressursbruk på
eiendomsforvaltning (og fordelingen av denne på ulike aktiviteter) sett i forhold til areal og tilstand
på bygg.

I korte trekk innebærer forslaget fra AEF følgende:
((Tipasning av Norsk Standard 3454 (Livssykluskostnader for byggverk) i obligatorisk
rapporteringskontoplan for kommuner (KOSTRA) og kirker. Kommunenes obligatoriskekontoplan

(KOSTRA) krever en inndeling i kontoklasser (drift og investering), funksjoner (kommunale tjenester)
og arter (typer av inntekter og kostnader))).

((Norsk Standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur er basert på en

inndeling av eiendomsforvaltningens ulike aktiviteter (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling
(bygning og eiendom)), samt kapitalkostnaden).

En tilpasning av KOSTRA til NS 3454 krever at eiendomsforvaltningens inntekter og kostnader
(arter) spesifseres på aktiviteter (forvaltning, drif osv.) i kommunenes regnskaper, For eksempel
må det spesifseres om lønnskostnader er knyttet til renhold, drif, vedlikehold osv, De funksjoner
som kommuner ogjjlkeskommuner benytter ved rapporteringen, må i tilegg være entydig knyttet
til eiendomsforvaltningen, slik at det ved rapportering av inntekter og kostnader ikke tas med
størrelser som ikke relaterer seg til eiendomsforvaltningen.

Det er ønske om at KOSTRA skal kunne gi nøkkeltall om utgifsfordelingen mellom forvaltning,
drif, vedlikehold og utvikling av bygg, samt detaljert informasjon om ressursbruk på ulike
drifsaktiviteter (eks, skile mellom utgifer til løpende drif og utgifer til renhold),
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5 FDVU kostnader i Fauske kommune
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Figuren viser FDVU kostnader i Fauske kommune sammenlignet med normtall for bransjen.

Totalt sammenlignbare FDVU kostnader i Fauske kommune sammenlignet med normtall fra bransjen
gir en indikasjon for at kommunen bruker litt i overkant av hva som er det egentlige behovet.

Normtall eller nøkkeltall fremkommer som registrerte kostnader for et stort antall kvadratmeter,
typisk bygningsmasse og et gitt kvalitetsnivå og/eller Lee. (se: Delrapport log 2)

Forvaltningskostnadene i kommunen er noe høyere enn normen, dette er ikke så uvanlig for mindre
kommuner. Mindre kommuner trenger samme administrative tjenester innen
eiendomsforvaltningen som større kommuner, men har færre kvadratmeter å fordele kostnadene
på.

Driftskostnadene i Fauske kommune er betydelig høyere enn normtallene skulle tilsi og grunnen for
dette er beskrevet tidligere i rapporten.

Vedlikeholdskostnadene er svært lave. En stor del av disse kostnader er lønnskostnader til

vaktmestrene. Differansen mellom et sunt vedlikeholds trykk og forbruket i kommunen er ca. 120 kr
pr. kvadratmeter. Dette utgjør ca, 6 millioner kroner og tilsvarer om lag ekstraforbruket av

driftskostnadene.

Utviklingskostnaden er på det nærmeste fraværende og dette forsterker den skjeve utviklingen av
kostnadsfordelingen med stort trykk på faste kostnader(Driftskostnader)

Leiekostnader. Kommunen har betydelige leiekostnader for innleie av arealer til kommunal
tjenesteyting. Leiekostnadene er på i overkant av 4 M kr. Disse kostnadene er ikke en del av FDVU

kostnaden men en tilleggskostnad.
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6 ENERGI
Energiøkonomisering går i korte trekk ut på å redusere varmetapet fra bygningene mèst mulig. Det
innebærer vanligvis kompakt bygningsform med arealeffektiv planløsninger, og ekstra isolert
klimaskjerm. Tidsriktigè vinduer og dører med god U- verdi. Lufttett klimaskjerm og balansert
ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner.

Bruke energieffektivt utstyr og belysning. Registrerte og kontrollere energiforbruket fortløpende.
Bruke moderne teknologi for optimal styring og kontroll av byggene.

Energikilden bør velges ut fra eksisterende infrastruktur og lokal tilgjengelighet, og kan for eksempel
være elektrisitet, fjernvarme eller biobrensel i distriktene.

7 Renhold
Renhold En av hovedhensiktene med renhold er å fjerne støv og andre forurensninger fra
innemiljøet. Riktig renhold er derfor avgjørende for et godt innemiljø. Riktig renhold skaper trivsel,
gir bedre produktivitet og kan forebygge helseproblemer. Trivsel og godt arbeidsmiljø hos brukerne
aven bygning har en positiv innvirkning på deres produktivitet, og derved på økonomien i bedriften.
En undersøkelse SINTEF Byggforsk gjennomførte i 2000-2001, viste at redusert støvmengde i lokalene
ga en reduksjon i korttidsfravær innenfor arbeidsgiverperioden (1-16 dager) på 39 %.

Renhold er ressurskrevende, og kan utgjøre mer enn 25 % av FDV-kostnadene for en bygning, altså
omtrent som energikostnadene. Manuell arbeidskraft utgjør den største andelen av
renholdskostnader, og det er derfor lønnskostnadene som har størst innvirkning på

kostnadsutviklingen. Tiden til renholdsarbeid, og dermed renholds kostnadene, kan reduseres med
minst 20-30 % ved å sørge for rengjøringsvennlig prosjektering.

Krav til renhold er ivaretatt i lovverket. Arbeidsmiljøloven stiller krav om tilfredsstillende renhold av
både arbeidsrom, andre oppholdsrom og sanitærrom. Et eventuelt arbeidsmiljøutvalg er en naturlig
part i planleggingen av renhold og kan bidra til et riktig system. Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler krever at alle innendørs arealer skal ha et forsvarlig og hygienisk
tilfredsstillende renhold, og at hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Dessuten skal
støvbelastningen være minst mulig¡ og man skal forhindre uheldig vekst av mikroorganismer.

Forskriftene krever at skoler og barnehager skal være godkjent av kommunestyret. De lokale .

helsemyndighetene ved kommunelegen står i praksis for godkjenningen, som også skal omfatte
gjennomgang av renholdsrutinene. Forskriftene inneholder krav om internkontroll og
informasjonsplikt, og internkontrollsystemet skal blant annet omfatte renholdsplaner og eventuelle
kvalitetskrav til renhold. Statens helsetilsyn har utarbeidet en veileder til forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skole. Veiledningen utdyper forskriftenes krav blant annet til
innredning/utforming og rengjøring/vedlikehold.
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Konklusjon delrapport 1, FDVUkostnader

FDVUkostnader
Fauske kommune bruker tilstrekkelige med midlertil sineiendomsforvaltriing (FDVU kostnader), men
fordeling avniidlene er svært ufordelaktige. En kraftig heUingmot høye driftskostnader indikerer et

vedlikeholdstrykk som er for lavt. Dette genererer høye driftskostnader uten. at tilstandén på
byggenebedres.Deter heller rimelig åt ro at tilstandenforverres~

850 kroner pr. kvad ratméter(BTA) skal væretilstrekkeligfor å kunne ivareta riødvendigvedlikehold
og utvikling av bygningsmassen;
Utgangspunktet for dette erat byggene har en viss kvalitet; tilstandsgrad.

Tilstandsgrad
Tilstàndsgradbenevnesfra O til 3, derO ernye,goc;e bygg hvor alt er i orden ogtilstandsgrad 3 er

dårlige bygg som er overmoden for renovering/sanering.
Tilstandsgrad L bør være et mål for kommunens eiendommer/bygninger. Det er en tilstand som
ivaretar brukernes behov på en god måte.. Den ivaretareiernesfòrpliktelserfor sine ansatte,
myndigheter og lowerk; Tilstimdsgraden erverdibevarende.

Kostnadsdekkende husleie
Kostnad~dekkende husleie er. de midlene som kreves for å betjene kapitalkostnader og FDVU

kostnaderfor å opprettholde bygningens kvalitet over en gitt tidsepoke. . . .

FDVU kostnadene kan fremkomme ved nøkkeltallsberegninger, eller ved direkte analyse av hvert

enkelt bygg(LCq ogvedlikeholdskostnadskartlégging av byggene

Synliggjøring av kostnader
Àsynliggjøre kostnadene er sværtviktigslikat oppdragsgiver(kom mu nest yret) danner seg et bilde av

hvordan forvalter bru ker pengene som tilleggeseiendomsforva Itn ingen. .

Kostnadene for hvert enkeltbygg eller bygriingserihet(for eksempel sykehJem, skole eller
ga ras jea nlegg) stiles opp i et gå rdsregnskap.. . .. . . .
Samtidig er det viktig å splitte kostnadeneoppide . store utgiftspostene .. som
forsikringer, renovasjon, vedlikehold osv.

Service kos.tnader
Service kostnader i undersøkelsen erberegnet til ca. kr 740000.~. Dette er kostnader som normalt
ikke hører til innen eiendomsforvaltning og fremkommer som tjenester til brukerne; post,
ommøblering,hente og bringetJeneste,brukérutstyr og hjelpemidler.
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TILSTANDSVURDERINGER

Standarden (NS 3424)opererer med
begrepene Tistandsgrad og
konsekvensgrad og risiko.

Mange vil nok oppfatte at det kunne

klart seg med en gradering, f eks
skadegrad eller lignende.

Dette er ikke tilstiekkelig fordi en
tilstandsanalyse også kan avdekke feil
utførelse, uten at det nødvendigvis er
blitt skade ennå~

1 Tilstandsgrad og Konsekvensgrad

1.1 Tilstandsgrad

De fire tilstandsgradene er definert som følger:

. Tilstandsgrad o: ingen symptomer(best)

. Tilstandsgrad 1: svake symptomer

. Tilstandsgrad 2: middels kraftige symptomer

. Tilstandsgrad 3: kraftige symptomer(dårligst)

Dette betyr at en tilstand skal angis ved tilstandsgrad og selve graden vurderes ut fra ett, eller flere
enkeltstående symptomer.
Indikatoren forteller om tilstanden objektet, bygget, bygningsdelen befinner seg i.

Eksempler på symptom kan være:

. Skrå riss på vegg: Alltid symptom på en differansebevegelse. Årsak: Ujevne setninger,
utilsiktede punktlaster, telehiv etc.

. Horisontale riss: På kjellervegg vil dette være symptom - problem. Årsak: Jordtrykk.

. Mugglukt: For høy fuktighet, dårlig lufting, sopp

. Avskalling på innside: Ved yttervegg så kan dette tyde på problem med drenering, skrått

terreng inn mot bygget der takvann kommer ned. Ved innervegg tyder dette på fukt oppsug
fra grunnen.

1.2 Konsekvenser
For å kunne anbefale tiltak når en vurderer tilstandsgraden må konsekvensen av tilstanden
vurderes.
Konsekvensgraderingen er inndelt på samme måte som tilstandsgraden, dvs,:

. Konsekvensgrad o: ingen konsekvenser

. Konsekvensgrad 1: små konsekvenser

. Konsekvensgrad 2: middels store konsekvenser
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. Konsekvensgrad 3: store konsekvenser
I hvert enkelt tilfelle må det spesifiseres hvilke konsekvenser som legges til grunn. Dette kan
være:

. Sikkerhet (S) bæreevne, brannsikkerhet, etc.

. Helse / miljø (H) luftkvalitet, støynivå etc.

. Økonomi (Ø) vedlikehold, utskifting, følgeskader etc.

. Estetikk (E) overflater, renhold etc.

Eksempel: TG 2, KG 3(Ø) forteller om en tilstand med middels

kraftige symptomer, men som kan gi store konsekvenser for økonomien.
F.eks, et flatt tak med store vannansamlinger (middels kraftige symptomer, og manglendefall til sluk)
som gir isdannelser og derved ekstra påkjenninger på pappen samt oppbygging av is / vann under
beslag etc. Dette kan gi lekkasjer og derved store kostbare følgeskader.

2 Prinsipper for tilstandsregistrering
Tilstandsregistrering bør brukes gjennom hele byggets brukstid eller levetid, dvs. gjennom hele

. livssyklusprosessen.
Alle disse tilstandsrapportene utgjør så byggverkets totale tilstandsdokumentasjon.
Når et byggverk tas i brukskal tilstanden totalt sett og for den enkelte bygningsdel være TG=O. Når så
bygget brukes vil egenskapene etter hvert forringes og tilstanden går over i TG=l, dvs. det begynner
å bli litt estetisk forringet for siden, ved TG=2, bli mer skader etc. Om man så ikke gjør noe vil TG=3
inntreffe og man må ofte skifte bygningsdelen ut, eller foreta store reparasjoner. Det er derfor viktig
åha definert hva en skal reagere på for å sette inn preventive innsatser slik at bygningsdelen oppnår
en forventet levetid, samt at en oppnår den best mulige økonomiske situasjonen over tid.

Preventivt vedlikehold skal forhindre reparasjoner og følgeskader. Om vedlikeholdet utsettes; får vi
vedlikeholdskostnader og reparasjonskostnader i tillegg. Ytterligere utsettelse vil kunne gi store
reparasjoner kostnader, samt følgeskader. Om en fremdeles ikke gjør noe vil det hele utvikle seg til
utskiftinger, samt store følgeskader. (se figur side 22)

3 Registreringsnivåer
Selve registreringsarbeidet skal gjennomføres på et nivå som er tilpasset formålet. Standarden skiller
derfor på tre nivåer.

Nivå 1: Dette er groveste nivå, dvs. en registrering av generell overordnet art utført visuelt men
kombinert med enkle målinger om nødvendig. Grovt mengdeoverslag om kostnader for tiltak skal
angis.

Nivå 2: Registrering av generell art men mer dyptgående enn nivå 1. Omfatter også gjennomgang av
underlagsdata som tegninger, beskrivelser etc. Om formål eller symptomer tilsier det skal det på
dette nivå gjennomføres mer omfattende registreringer og eller målinger.

Nivå 3: Dette er det fineste nivået og benyttes ved spesielle situasjoner og omfattes bare av enkelte
bygningsdeler. Innebærer særlig nøyaktige måle- og prøvemetoder samt også eventuelle
laboratoriemålinger.

Denne tilstandsanalysen er på et grovt nivå, som er tilpasset formålet med oppgaven og for å kunne
gi et helhetsinntrykk for bygningsmassen.
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4 Tilstandsanalyse
Den kommunale eiendomsforvaltningen har svært stor betydning for de fleste innbyggerne i den en-
kelte kommune. Kvaliteten på de tjenester og de tilbud som innbyggerne får fra det første møte med
helsestasjonen, gjennom hele livsløpet til sykehjemmet, er et møte med kommunale tjenester
presentert og utført i kommunale eiendommer.

I 2050 vet vi at 80 % av de bygningene vi har rundt oss i dag, fortsatt vil være der. Det krever
bærekraftig oppgradering av eksisterende bygninger.

De siste årene har begrepet kommunal eiendomsforvaltning i stor grad vært synonymt med etterslep
i vedlikehold. Den kommunale eiendomsforvaltningen har nok ikke hatt den samme status i den
lokalpolitiske debatten som kvaliteten på de myke tjenestene innenfor helse- og oppvekstsektorene.

Tilstandsanalyse er en teknisk metode for å kartlegge feil og mangler ved bygningsdeler, et bygg eller

en bygningsmasse. Analysen er et utmerket hjelpemiddel til vedlikeholdsplanlegging og for å
kartlegge behovet for vedlikeholdsmidler.

Det skal benyttes fire tilstandsverdier eller karakterer

TG O = Ingen symptomer (best)
TG 1 = Svake symptomer
TG 2 = Middels kraftige symptomer
TG 3 = Kraftige symptomer, sammenbrudd og funksjonssvikt(dårligst)
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Samlet vektet tilstand på formålsbyggene i kommunen

Tilstandsgrad(TG) på det enkelte bygg fremkommer som et gjennomsnitt av de undersøkte punkter.
Derfor fremkommer desimaler, som gir større brukbarhet for kommunen.
Tilstandsgrad bedre enn 1,0 settes som godt. Enkeltkomponenter kan ha behov for tiltak, men
helhetsinntrykket av disse er godt.
Tilstandsgrad fra og med 1,1 og til og med 1,5 fremstår som noe uakseptabelt, og har en eller flere
komponenter med behov for ekstraordinært vedlikehold og I eller utskiftning. Bygningsmassen som
befinner seg i dette tilstandsintervallet er utsatt for stadig hurtigere nedbrytning, og vil kunne påføre
negative konsekvenser for bygningsmessig drift og vedlikehold, men også for virksomheten i
bygningen.
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ï.

5 Materialvalg

Riktig valg av byggematerialer kan ha en vesentlig betydning
Gang på gang dukker inneklimadebatten i norske skoler opp. Mens inneklimadebatten går fortsetter brukerne å
bli utsatt for fukt, råte og dårlig luftkvalitet. I en undersøkelse SINTEF Byggforsk har gjort i oppdrag fra
Direktoratet for Byggkvalitet, kommer det frem at hovedtrenden for klimaendringene i Norge vil være et
varmere, våtere og villere klima fram mot år 2100. Dette vil gi bedre vekstmuligheter for mugg- og råtesopp,
som igjen forverrer inneklima.

Analysen baseres på en indeks som vurderer potensialet for råte i trekonstruksjoner, Antallet bygg med

trekledning er generelt stort i Norge, Et våtere og varmere klima kan derfor gi betydelige konsekvenser for
bygningsmassen, dersom det ikke iverksettes tiltak for å møte utfordringene, sier Tore Kvande, forskningssjef i
SINTEF Byggforsk.

Tunge materialer - lettere hoder
Kvande mener at valg av byggemateriale i langt høyere grad må tas hensyn til når nye bygg i fremtiden skal
opp, Han får støtte av Svein Bjørberg, som er professor ved NTNU og rådgiver i Multiconsult,
- Tunge materialer som mur og tegl gir ikke grobunn for organisk vekst som mugg- og råtesopp. Materialene er
diffusjonsåpne, som vil si at de ((puster)). På den måten reduserer de fuktigheten innendørs, uten å skade
murverket. Dette forhindrer utvikling av mikroorganismer, og bidrar til et bedre inneklima med. mindre tunge
hoder, sier Bjørberg, som også påpeker viktigheten av riktige bygnings- og håndverksmessige detaljer.

Kostnadssparende og vedlikeholdsgunstige bygg.
Petter Askautrud, markedsutvikler i teglprodusenten Wienerberger, mener det eksisterer en dobbeltmoral når
vi bruker 30 millioner skattekroner på å fremme bruk av tre som byggemateriale,

- Tegl er et av de beste materialene kommunene kan bygge i. Årsaken til det er sentrale egenskaper som
inneklima, støyproblemer, branntrygghet og ikke minst vedlikehold og totaløkonomi.

Det ligger store økonomiske besparelser for kommunene ved bruk av tegl, siden materialet krever minimalt
med vedlikehold og har en svært lang levetid, sier Askautrud.
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6 Tilpasningsdyktighet
Tilpasningsdyktighet er de egenskapene en bygning har tilå møte vekslende krav til funksjonalitet. Et godt råd
ved planlegging av nye bygg er å gi bæresystem og klimaskall (tak og fasader) maksimal levetid mens tekniske
systemer bør sees i forhold til brukstid og forventet endringsfrekvens for virksomheten i bygningene gjennom
livsløpet,
Tilpasningsdyktighet fremkommer som en funksjon av bygningens generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Disse
tre begrepene er definert som:

Fleksibiltet: Frihet til planendring innen samme funksjon (for eksempel endring fra cellekontorer til åpne
kontorlandskap" dvs. å reorganisere bruksarealet eksklusiv bæresystem/kjerner.
Generalitet: Frihet til endret funksjon (for eksempel skole til boliger, fra lagerbygg til bilforretning/verksted eL),
dvs. evne til å kunne oppfylle krav til endrede nyttelaster, brannsikring etc. uten for store inngrep og kostnader,
Elastisitet: Evnen en bygning har til å utvide eller redusere arealer innenfor en gitt geometri. For eksempel
mulighet til å kunne utvide med tilbygg/påbygg eller å fjerne deler av bygningen,

Dette vil i praksis bety en bygnings egenskap til å endre arealutforming, huse ulike funksjoner, bygges om, til
eller på.

Noen bygninger vil ha behov for en høy grad av fleksibilitet, mens generalitet og elastisitet er mindre viktig.
Dette avhenger av bygningstype, virksomhetens arbeidsmåter, fremtidsantakelser osv. Ved planlegging av nye
bygninger er det viktig at denne differensieringen på tilpasningsdyktighet blir opprettholdt,
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Vurdering av bygningens framtid som egnet lokale basert på en kombinasjon av dagens funksjonalitet og bygningens
tilpasningsdyktighet (Multiconsult)
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Kostnadsutvikling som følge av manglende vedlikeholdstrykk

Kostnad

Koshiadsiitl'ikliiig
som følge al' Iltsettelse al'
,'edlikellold/repal'asjOller

\--
Preventivt
v~dlik~hoid

.. ""....

~...."""".......,.,

--
_ _ _ _ - - ? "'~!~~"ô;~- -.re ars onerl'

Tid/utsettelse
Tilstandsgrad o Tilstandsgrad 1 Tilstandsgrad 2 Tilstandsgrad 3

Figuren viser sammenhengen mellom utsettelse av vedlikehold og kostnadseskalering

7 Kommunen som eier

7.1 Et strategisk virkemiddel for kommunen som eier

Hensiktsmessig organisering er et viktig virkemiddel for å oppnå god eiendomsforvaltning. Det finnes
trolig ikke en fasit på hvordan norske kommuner bør organisere eiendomsforvaltningen. Til dette er
forutsetningene med hensyn til befolkningen, geografi og politisk styring for ulike.
Eiendomsforvaltningen kan organiseres etter ulike modeller for funksjoner på strategisk, taktisk og
operativt nivå.

7.2 Generelle krav ti god organisering av eiendomsforvaltningen

Et av kriteriene på god eiendomsforvaltning var ((En hensiktsmessig organisering av

eiendomsforvaltningen, som legger til rette for god faglig kompetanse på alle nivåer i forvaltningen,
et godt samarbeid og en god gjensidig rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet
mellom eier, forvalter og bruker.)) (NOU 2004:22).

God organisering omfatter altså ikke kUn (eiendoms-)forvaltningen i snever forstand, men også
eierskapet og brukerrollen, samt samspillet mellom disse tre funksjonene. En part som er helt
avgjørende for at de folkevalgte skal kunne utøve god eiendomsforvaltning, er rådmannen. Som
høyeste administrative sjef har rådmannen en nøkkelrolle i samspillet mellom det politiske og
eiendoms faglige miljø i kommunen, Ved gjennomgang av forbilder for god kommunal

eiendomsforvaltning viser det seg at en vesentlig suksessfaktor er god kommunikasjon mellom
rådmann, formannskap/kommunestyre og ansvarlig eiendomsleder.
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7.3 Vedlikehold, drift og verdi
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Modellen viser forholdet mellom "innspal"ng av vedlikeholdsmidlei'" økte driftskostnadei' og i'eduksjon av
bygningens verdi

For lite midler til vedlikehold vil i en kortere periode gi innsparinger for byggeier, men etter en tid vil
driftskostnaden øke og bli større enn innsparingene (brekk punkt). jfr. delrapport 1, FDVU kostnader.
De antatte innsparinger blir til ekstra faste kostnader som er svært vanskelige å redusere. Samtid ser

vi at bygningens verdi forringes. Ny investeringer med store belastning på den kommunale
økonomien må til, noe som kunne vært unngått med målrettet og tilstrekkelige vedlikeholdsmidler.

7.4 Avhending av bygg
Bygg som ikke lengre er i bruk til det opprinnelige formål blir ofte stående å forfalle eller tatt i bruk til
andre ikke kommunale pålagte bruksområder, men som ofte har en tendens til å koste det
kommunale budsjettet betydelig midler over tid. Kommunene vil nødig bruke midler til sanering, og
byggene har en tendens til å bli stående "glemt" og forfaller. Er tomteprisene lave og få private
aktører er interessert er ofte alternativet å la byggene stå og forfalle og ta kostnadene med sanering
når byggene blir en fare for omgivelsene.

7.5 Metamorfose
Å transformere bygg som ikke lengre er i bruk til andre formål kan være en løsning for kommunene.
Småkommuner sliter med rekruttering, og boligbygging er i noen tilfeller viktig for å kunne rekruttere
ønsket personell til kommunene.
Mange bygg fra 50 årene er solide bygg. De er bygd for å vare, og kan være ett godt utgangspunkt for
å gjøres om til leiligheter eller annetformåL.
Dette kan ofte være en god løsning for gjenbruk av byggene.

7.6 Politisk handlefrihet
Tilstand på bygninger og politisk handlefrihet henger nøye sammen.
Verdi bevarende vedlikehold og god forutsigbar eiendomspolitikk gir politikere handlefrihet.
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Levetid på formålsbygg kan være mer enn 60 år. Nedbetalingstiden er ofte 30-40 år. Bygninger som
fases ut før tiltenkt periode og før nedbetalingstiden er over, volder dobbel byrde for kommunen.
Nytt bygg må bygges samtidig som det gamle må rives og ikke er nedbetalt.
Slik at i en periode der kommunen skulle ha god handlefrihet, i tiden mellom nedbetalt bygg og frem
til byggets tiltenkte levetid, skjer det motsatte.
Dette er ofte en direkte følge av nedvurdering av vedlikehold og uheldige prioriteringer.
Private aktører som vil påta seg å bygge, forlanger ofte kommunale garantier, og da er det lett at

kommunene sitter med utgiftene/leiegarantier, men mangler råderett.

7.7 Tilstand og kostnader(Multiconsult)
For å kvalitetssikre egne vurderinger og tallkombinasjoner har rådmannen på vegne av kommunen

bedt Multieonsult sette inn våre funn i data simuleringsprogrammet Multimap. Multimap er en
metode for overordnet kartlegging av eksisterende bygningsmasse som underlag for strategisk og
taktisk planlegging i utvikling av bygningsmassen.

Utdrag fra rapporten

Estimert oppgraderingsbe"hov er å oppfatte som totale prosj¿ktkostnld~/i heiiliold.t¡l~ ~,
NS 3453- Spesifikasjon av'kostnader i byggeprosjekt. Det vil sL at alle kostnader som er

~pr:se,?tê rt,i~~d~aerer' m:t.~.

Mest akutt behov (0-4 år) "MÅ-tiltak":
Kategorien utgjøres i praksis av komponenter som vurderes som tilstandsgrad 3. Disse
komponentene er vurdert å være i så dårlig forfatning og representerer en uholdbar situasjon som
krever utbedringer i løpet av relativt kort tid. Disse tiltakene og tilhørende kostnadsestimater kan
oppfattes som "MÅ-tiltak" og bør normalt gjennomføres innenfor en periode på eaA år. Hva som

vurderes å være "riktig" tidshorisont avhenger av kritikalitet; fare for følgeskader, driftsstans osv.

Langsiktig behov (5-8 år) "BØR-tiltak":
I praksis utgjøres denne kategorien av komponenter som vurderes som tilstandsgrad 2. Disse
komponentene er vurdert å ha en tilstand som tydelig indikerer at utbedringer må påregnes på sikt,
dvs, de vurderes ikke lenger som gode nok. De nødvendige tiltakene og tilhørende kostnadsestimater
som er vurdert i denne kategorien kan oppfattes som "BØR-tiltak" og må vurderes med tanke på å
forhindre ytterligere nedbrytning med evt. de kostnadskonsekvenser det måtte medføre. Det
påpekes at det vil være individuelle forskjeller mellom komponentene ift. i hvilken grad det kan være
forsvarlig å la nedbrytningen fortsette til tilstandsgrad 3 oppnås ("bruke opp komponentene"). I
denne sammenheng er kostnadsestimatet basert på at samtlige komponenter utbedres i den stand
de er pr i dag. Tiltakene bør normalt gjennomføres innenfor en tidshorisont på 8 år.
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7.8 Oppgraderingsbehov
Oppgraderingsbehovet må ikke oppfattes som et akutt behov knyttet til utbedring, men
representerer en samlet kostnad for å heve kvaliteten til et tilfredsstillende nivå.
Oppgraderingsbehovet må sees i sammenheng med årlig normalt, planlagt vedlikehold. Ved å
betrakte gjennomføring av utbedringer over tid (her O - 8 år), vil kunne medføre

nedbrytning/forringelse av øvrige komponenter som pr i dag vurderes som tilfredsstillende, slik at de
blir utilfredsstillende/dårlige innenfor 8 -års-perioden. Tiltak knyttet til disse komponentene vil da
komme i tilegg til estimatene gitt her.

Tabellen under viser oppgraderingsbehovet for kommunen for å oppnå tilstandsgrad L på alle bygg.
Bygningstypene kan virke litt fremmed, dette skyldes at (NS) norsk standard brukes og kategoriene litt
uvante.

Oppgl'adel'ingsbehov pl'bygningstype

Annen industribygning 572 'O 900000 900000 1573
Annen kontorbygning 750 300000 4000000 4300000 5733
Annen lagerbygning 209 100000 200000 300000 1435,
Annen skolebygning 443 O 600000 600000 1354
Barnehage, lekepark 1895 400000 5000000 5400000 ' 2850
Bo- og behandlingssenter 1548 2600000 7800000 10400000 6718
Brannstasjon/, ambulansestasjon 1460 500000 7100000 Q600000 5205
Grunnskole/barneskole 19106 28700000 72300000 101000000 5286
Helse- og sosialsenter, helsestasjon 621 O 200000 200000 322
Idrettshall, gymnastikksal 3336 O 7600000 7600000 2278
Kinoby"9.g o.l 1933 10500000 6500000 17 000000 8795
Kontor- og administrasjonsby"gning, rådhus 2697 O 900000 900000 334
Rehabilteringsinstitusjon, kurbad 1"883:' 200000 3900000 4100000 2177
Samfunnshus, grendahus 1173 4900000 4700000 9600000 8184
Svømmehall 2795 O 1200000 1200000 429
Sykehjem 8431 5500000 16000000 21500000 2550
Videregående skole ..365 400000 400000 800000 2192
samlet 49217 54000000 139400000 193400000 3930

Presenterte oppgraderingsbehov omfatter ikke eventueU,oppgraderingt.eller utb'edrlng,.
av dårlig tilstandipå grunn, fundamenter og bæresystem. Ârsake'iler knyttettilstor "

variasjon/kompleksitet i utbedring av slike forhold og det er dermed vanskelig,ã'
'generalisere'n~dvenäig!'~tiltakf9r utbedringiog dermed å,angi en forventet

¡ierfarineskoštnad:"
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Bygningsmassen til Fauskekornmune eravsterkt varierende kvaJitet. Ca. 1/3 av bygningsmassen er
av god og tilfredsstilende kvalitet, 1/3 er i en tilstand der det kreves til dels store/mellomstore
midler til oppgradering og vedlikehold, mens den siste tredjedel krever betydelige midlerforåfå satt
i stand. Ekstrà midlerut over det ordinære FOVU budSjetterer en nødvendighet.

Vurderinger som ergjortfor Fauske kommune tilsier at vedlikeholdsetterslepetpå kort sikt, innen en
femårsperiode er på mer enn 50 Mkr., mens etterslepet pålangsikt, ien tiårsperiode eriunderkant
av200 Mkr.

Tiden, prisstigning,sterkere og strengere krav til byggenegjør atdisse kostnader ikke erstatiskenien
vii øke år for år

Økonomisk optima/tvedlikeho/d, som er verdibevarende vedlikehold, inkL. tillegg for tiltaksom gir
økonomisk positiv effekt forbrukervirksomheten. I tillegg til det vedlikeholdetsomer nØdvendig for
åholdehuseierkostnadene på et minimum overbygningenslevetid,tasdet her også hensyn til at økt
vedlikehold kan ha vesentlig betydning for brukervirksomheten, for eksempel i form av redusert
sykefravær og økt produktivitet

Valg av vedlikeholdsstrategierselvsagt ikke uavhengigavkommiJnensøkonomiskehandlefrihet.. , ., . - . .
Men når vedlikeholdeti en del kommuner skjæres nedslikat midlene ikke er tilstrekkelig i forhold til
etkostnadsoptimalt nivå, innebærer dette at huseiers. kostnader til reparasjoner, vedlikehold og drift
økes overtid. Samtidigforringesverdienavbygningen.Det som vile vært Økonomisk rasjoneltiet. .. ... - .. .
'langsiktig perspektiv, blir valgt bort til fordelformerkortsiktige prioriteringer,

Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
Kostnadene til FDVU optimaliseres i et livsløpsperspektiv, slik at målene nås med lavest mulige
kostnader, men samtid etgo.dt verdibevarende vedlikeholdstrykk. Det vii si effektiv drift, renhold,. ,. .
energi, vaktmestertjenester og et godtforvaltningsansvar. .
BrukavkontopianNS34S4 holder styrer på de forskjellge kostnader og gir forvalter etgodtgruhnlag
for benchmarking.
Brukavnøkkeltallfor sammenlighing(benchmarking) med andre bidrar også til å finne potensial for

større effektivitet i eiendomsforvaltningen.

Etablering aven profesjonell eiehdomsledelse er uttrykk foren erkjennelse av at eiendommene,
både med hensyn til invasteringer og drift, eren betydelig økonomisk virksomhet, og bør derfor
organiseres; drives og utvikles i henhold til dette; Eier har også lovbestemtefunksjonerogansvar

som det kreves oversiktog faglig kompetanse for å bli ivaretatt på ehgod måte. Det er også en viktig
funksjon for eiendomsledelsen å ha kjennskap til hvilke lover og forskrifter sorl! eierskal etterleve, og
ha nødvendig kompetanse til å sikre at .dette skjer.

. Det bør vedtas àt den geneteiié tilstàndsgrad på bygningsniassentöta'ltsett bør ligge påtilstandsgrad.l(TGi)~ .'. .' ....... .. · ..' .. .... '.' .
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KOMMUNALE BOLIGER

Innledning

2013
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Norsk boligmodell går ut på at flest mulig skal eie egen bolig. For å nå dette målet er
Husbanken et viktig instrument for sentrale myndigheter. Kommunen har ansvaret for
arealplanlegging, tilrettelegging for utbygging og fornyelse.
Kommunen har også ansvaret for å medvirke til å skaffe boliger for personer som ikke selv
klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet. Herunder kommer også boliger med særlig
tilpassing til dem som trenger det, på grunn av alder og funksjonshemming eller annet.

Kommunen har gjort bruk av de fleste Husbank-ordningene for sine innbyggere, f.eks.
bostøtte, startlån og tilpasningstilskudd.

Unge førstegangsetablerende er en gruppe som sentrale myndigheter har spesielt fokus på.

Denne gruppen mangler ofte nødvendig egenkapital i tilegg til å ha lav inntekt, som igjen slår
negativt utpå det ordinære lånemarkedet.

Regjeringen har videre som et hovedmål å øke antall boliger for personer med nedsatt
funksjonsevne. Det vil si at boligtilbudet må økes for personer med psykiske lidelser, fysisk
funksjonshemming, utviklingshemming og eldre.

For de sosialt og økonomisk vanskeligstilte har kommunen et klart ansvar for å bidra med
boliger. Bostedsløse er en gruppe sentrale myndigheter har satset sterkt på, og det er opprettet
eget ((prosjekt, bostedsløse i de syv største byene i Norge)). Noe alle kommuner kan trekke
veksler på. Flyktninger vil ha behov for bolig ved etablering og ansvaret hviler.på kommunen.
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1 Byggekostnader
Byggekostnadsindekstenfra SSB måler prisutviklingen på materialer, transport, arbeidskraft
og annet som inngår i produksjon av boliger. Indeksen viser en voldsom vekst i boligprisene,
mens byggekostnadene og KPI har langt svakere vekst. Dette gir stor gevinst til boligeiere.
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Figur 1: Boligpriser, byggekostriader og konsumprisindeks fra 1992- 2011(55B)

Det er mange faktorer som styrer boligprisene, med de viktigste er kanskje rentenivået,
generelt høyer inntekt i Norge de senere år(inntektsvekst), beliggenhet i forhold til
boligmasse, stor tilflyting, spekulasjoner, marked og pressområder.

2 Virkemidler
Kommunens boligpolitikk bør ha en slik modell at den ivaretar svakerestiltes behov og
utnytter de virkemidler som er tilgjengelig til enhver tid gjennom støtte og -
tilskuddsordninger.
Samtidig er det viktig at kommunens aktivitet på boligmarkedet ikke har direkte inngripen på
det private boligmarkedet. Det er ikke at ønske at kommunen skal prøve å styre
markedskreftene som rår innen privat sektor.
Kommunen har derimot et ansvar for å legge til rette for, og planlegge nye boligområder.
Boligarealene bør planlegges slik at de infrastrukturelt har en slik beliggenhet at den ivaretar
beliggenhet i forhold til skoler(maksimal elevkapasitet) og kommunikasjonsårer som jernbane
og bussforbindelse.

For boligsøker med særskilte behov, som eldre, bør beliggenhet være i nær tilknytning ti
legekontor, offentlig kommunikasjon og kjøpesentre.
Også for andre grupper av svakerestilte boligsøkere er tilknyting til lokalsamfunnet av stor
betydning.
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3 Leiepriser
Det er av stor betydning for kommunen og eiendomsforvaltningen, å holder leieprisene på et
kostnadsdekkende nivå, dette vil si at leieprisen skal dekke FDVU kostnader og
kapitalkostnader.
Slik at subsidiering av vanskeligstilte ikke skjer gjennom husleienivå, men gjennom de
støtteordninger som kommunen har til rådighet

Subsidiering gjennom husleien fører til manglende vedlikehold, dårlige boforhold og ødelagte
boliger.
I neste omgang fører dette til behov for nybygg, lenge før den normale levetid for byggene er
inntruffet.
Dette er en svært kostbar og uhensiktsmessig form for forvaltning.
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Husleiens innvirkning på tilstand og markedet

Subsidiering gjennom husleien(lav kommunal husleie) svekker det private markedet. Private
aktører må dekke inn alle sine kostnader for (FDV) forvaltning, drift og vedlikehold i tilegg
til sine kapitalkostnader. Dette vanskeliggjør reell konkurranse og hemmer private krefter å ta
del i boligmarkedet.

Kommunens mål er at alle skal bo godt og trygt, også de som trenger bistand og

tilrettelegging for å skaffe seg en bolig. Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for
integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. En god bolig er nødvendig for å kunne dra
nytte av behandlingstilbud for rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Å skaffe en person
som er løslatt fra fengsel en bolig kan bidra til å forebygge fremtidige kriminelle handlinger.
Et godt boligsosialt arbeid lokalt vil derfor være et gode for den enkelte og for samfunnet.
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4 Behovsgrupper
Bostedsløse: Sosialt vanskeligstilte: Mennesker som ikke hører inn under de andre

kategoriene, men som har problemer med å skaffe seg, eller beholde egen egnet bolig.
Andre vanskeligstilte: Kortsiktige behov som følge av konflkter eller brudd i nær familie,

Økonomisk vanskeligstilte: Mennesker som av økonomiske årsaker har problemer med å
skaffe seg eller beholde egen egnet bolig

Psykisk helse: Psykisk utviklingshemmede /psykiske lidelser: Dette er en samlebetegnelse for
mange ulike tilstander med ulikt årsaksforhold, som gjør at vedkommende har problemer med
å skaffe seg, eller beholde egnet bolig.
Dette kan også være mennesker som diskrimineres på boligmarkedet pga. adferd eller utseende.
Mennesker med andre funksjonshemninger: Mennesker med f.eks. autisme og ADHD
Rus: Mennesker som pga. sitt rusmisbruk har problemer med å skaffe seg, eller beholde egen
egnet bolig.
Eldre: Eldre: Mennesker som er over 67 år med fysiske eller andre "funksjonshemninger"
som har problemer med å skaffe seg, eller beholde egen egnet bolig.
He: Mennesker som har nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader og må ha fysiske
tilrettelegging for å fungere i bo situasjonen.
Flyktninger: Mennesker som har fàtt opphold på humanitært eller politisk grunnlag.

5 Tilsyn og kontroll
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Tilsyn og kontroll av våre boliger er i stor grad en viktig faktor for et godt verdi bevarende
vedlikehold.
Forsøpling av uteområdene ikke bare i form av manglende utvendig vedlikehold, men også i
stor grad av søppel og skrot som samler seg i uteområdene rundt disse boligene. Dette er en
mistrivsel faktor for beboerne, men også i sterk grad for naboene.

Forsøpling og utrivelige boforhold rundt byggene er faktorer som igjen slår tilbake på kommunen i
den form at bolig og byggeprosjekter fører til protester fra berørte naboer og gjenboere.

(Gjenboer er en eier, fester eller bruker aven eiendom som ligger på andre siden av veg eller andre smale
arealstriper og således ikke har felles grense med angjeldende eiendom).
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Blåskjellveien
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Det er ikke bare de eldste boligene som det forsømmes mot. Bildet over viser et nytt
bygg(rekkehus) i Blåskjellveien. En initiativrik beboer har ((bygd på)) eller over,
inngangspartiet med diverse remedier, tekket med plast og isolert med skumgummimadrasser.
Det som vil skje her er at snøen tiner, trenger inn i konstruksjonen, siden de naturlige

avrenningsveiene er blokkerte. Fuktskader og råte som følge. Uteområdet er betydelig
forsøplet.
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6 Boligfordeling

Fordeling av eid- innleid og borettslag

Antall boliger
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Selveide Borettslag Innleide

Diagrammet viser fordeling av disponerte boliger

2013

Kommunen disponerer i
hovedsak tre kategorier

. boliger; selveide, andel i
borettslag og innleide for

, utleie.

Fordelingen her virker
, fornuftig og gir kommunen

rom for å ta opp svingninger i
markedet og etterspørsel på en
bra måte.

Røsslyngveien, borettslag
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7 Forvaltning av boliger
Boligforvaltningen virker uoversiktlig og ustrukturert, for mange instanser bidrar og gir en lite
hensiktsmessig forvaltning der vi risikerer at vi arbeider mot hverandre i stede for å dra lasset
sammen til fordel for kommunen, og ikke minst brukerne.
Brukernelboligsøkere skal kunne ta kontakt med et boligkontor å il all nødvendig hjelp der.

Boligkontoret bør således være forvaltningsenhet for alle kommunalt eide, så vel som
kommunalt disponerte boliger.
Forvaltningsansvar innebærer også å påse at kommunen har rett antall boliger og at tilstanden
på boligene er av tifredsstilende kvalitet.
Andre instanser eller enheter i kommunen kan ha disposisjonsrett til boliger. Med slike
boliger følger også et økonomisk ansvar (depositum, garantier, tomgangsleie, etc.).

En forUtsetning for gode boforhold er et målrettet og godt vedlikehold av boligene. For at
dette skal kunne fungere tilfredsstilende er det av stor betydning at husleieinntektene for hele
boligmassen tilflyter boligforvalteren til rett tid og i n~tt størrelse.

For lite midler til vedlikehold fører ofte til at planlagt verdibevarende vedlikehold på det
nærmeste blir fraværende og akutt vedlikehold(brannslukking) utgjør størstedelen av

vedlikeholdsmidlene.
Det ideelle bør være 70% planlagt og 30 % til akutt(hærverk og andre uforutsette skader).
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Bentevassveien; innleid til utleie
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8 Husleie
Husleien på kommunale boliger er svært varierende og spenner fra 468 kr pr m2/år, til kr. 2160.- pr,
m2/år for de nyeste boligene i Blåskjellveien(Rusboliger). Det er vært å merke seg at oppvarming er
inkludert i husleien for Blåskjellveien.

For samtlige av de kommunalt eide boliger er kommunale avgifter(vann/avløp), huseierforsikring, og
renovasjon en del av husleien.

For å få perspektiv på leieprisene i kommunen er det nødvendig å ha tilgang på et
sammenlikningsgrunnlag. Sammenlikningsgrunnlaget som er brukt er det private marked i Nordland.
Undersøkte kommuner er nabokommuner og kommuner med tilnærmet samme befolkningsgrunnlag
og naboskap. Leieprisene som fremkommer vil være tilnærmet markedspriser. Markedsleie er den
leie som markedet er villig til å betale for boliger på et aktuelt tidspunkt.
Forholdet til ((gjengs leie)) er avheng av svingningene i markedet og kan være både høyer og lavere
en markedsleie.

Det kan være svært vanskelig å sammenlikne boligpriser i det private marked med boligpriser på
kommunale bygg, Dette i stor grad siden kommunen plikter å huse personer med liten boevne, noe
som igjen fører til stor slitasje på boligene.

Vektet leiepris(pr. mnd og m2)
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Figuren viser husleie pr m2/mnd.

Vektet leiepris for boliger er høyere i de større kommuner som Bodø og Mo i Rana. Diagrammet viser
også at det private pris nivået i mindre/mellomstore kommuner, som Fauske, er høyere enn
kommunens egne eide boliger; kommunale boliger.

Dette er en tydelig indikasjon på at prisnivået på kommunale boenheter er for lavt, og at bruk av
husleiestøtte og tilskudd slår lite inn, som følge av prisnivået. Kommunen subsidierer beboerne
gjennom husleien noe som igjen tapper kommunens økonomi.

Gjennomsnittlig husleie pr m2 og år, på det private marked i Nordland ligger på 1322 kr/m2 per år
som vi må anta ligger på etkostnadsdekkende nivå, pluss noe påslag(fortjeneste).
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Bolig .
Boligen, et godt stedåbo, er grunnlaget for en anstendigmenneskelig tilværelse og harster

betydning for innbyggerneshèlse,arbeidsliv,integrering og menneskeverd.

Boligkontor kan være første steg til vei mot egen bolig, selveid eller leid idet ordinære
boligmarkedet, og ikke en endestasjon.

Det handler om mennesker . .
Fragmentert organisering synes å være gjennomgående og vanskeliggjør kontakt mellom
boligsøker og kommunen.
Målet er helhetlig organisering, et boligkontor som er i stand til å utføre og ((handle)) alle

henvendelser.
Boligsøkere skal ikke sendes rundt mellom forskJellige kommunale instanser . Ofte er
bciligsøkereien svært trengt og vanskelig situasjon i utgangspunktet og møte med.

ustrukturert tilbud kanværeenbetydelig skranke.

Tilstand
Boligenes tilstand er av svært varierende grad, men tendensen er klar J så måte at
kommunalt eide boliger er i dårligere forfatningennandelsboliger(boligbyggerlag) og

innleide boliger.
Hovedgrunnen til dette er at husleieinntektene ikke er kostnadsdekkendeog at

. husleieinntektene ikke tilfaller boligene, men inngår idengerierelle kommunale økonomi.

Oppfølging
Fragmentering og a nsvarsutvaski i'g fører til at tilsyn med boligene blir et problem som til
slutt endèrhos boligforvalteren iform av ødelagte boliger og store reparasjonskostnader.

Faste avtaler og ansvarsferhold(ogsåøkonomisk) medoppfølgirigstjenesten må etableres og

overholdes.

Tilpasriingsdyktigeboliger . .
Behòvetfor ulike typer boliger endrer seg i løpet àvårene, ¡entidsperiode kan qetvære
behovferboliger for rusavhengige eller personer medpsykiske lidelser, en annen periode
kan behovet være eldre èllerfysisk utviklingshemmende. Med tilpasningsd.yktigeboliger
menes boliger somhar rett beliggenhèti forhold til brukogikkeminstom boligen er aven
slik karakter at de kantilpassesandrebrukergrupper.

I. Vikan 
ikke bygge ossbort fra oppfølging.. .
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Oppgradering
Normaloppgraderingshastighet på kommunalebòliger er omkring fire år. Oppgraderingstidenbør
ligge llellom30 og 40 dager. Planmessig . oppfølging og målrettete vedlikeholdsplaner samt

tilstrekkelige midler til verdibevarendevedlikeholdmå på plass.

Boligkontor
Etvelfungerendemålrettetboligkontorsomgiret helhetligtilbud til boligsØkere og som er satt i

stand til å utøve alle boligrelaterte oppgaver lnnenforgitterammer.

Husleie
De lave husleiene i kommunale utleieboliger har fler uheldige og utilsiktede virkninger
Lave husleier er ¡realiteten en skjult subsidiering som ikke kommer frem i kommunens budsjett og
gir ikke et klart skile mellom kommunens utgifter til å stille boliger til disposisjon for utvalgte

grupper og kominunenskostnadertil ulike former for bostøtte.

Leietakere blir boende lengre i kommunale boliger ehn det som er intensjonen; og leietakeresori

kunne opptre på det private markedet søker heller kommunale boliger. Dette presser kommunale
boligerog vikan oppleve feilaktig manko på kommunale boliger.

Klare ansvarsforhold og oppgaver
. Strategis,taktiskogoperativt nivå somfungerer

(( Heihetligeiendomsfoivaitni .,g))

Oppfølging av boligene gjennom:.
· NAV
.. "Hèls.e _&__t~msorg:

Barnevern
Flyktn ingkontoret

Ansvarliggjøring av beboerne
· Lære åta ansvar

· Lære å bo

· Lære åleie

Læreåeie

Bruke statlige stØtteordninger og virkemidler maksimalt
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BYGG OG HELSE

Bedre oppvarming, isolasjon og utbedring av fuktskader kan gi langvarige forbedringer i helse, men
det forebyggende potensialet avhenger av hvor dårlige forhold det var i utgangspunktet og hvor godt
intervensjonen var målrettet.

KunnskapsUnderlaget er fortsatt svært usikkert i Norge, både om status i bygningsmassen og effekter
av utbedringer. Det må ikke tolkes som om slike tiltak ikke har effekt på helse. Ved beregning av
samfunnsøkonomiske konsekvenser bør tiltakene ses i sammenheng med

Behov for å redusere energiforbruket og utslipp av drivhusgasser (WHO 2011) hvor riktig valg av
tiltak kan gi synergi og en "vinn, vinn, vinn"-mUlighet
Ønske om å redusere ulikheter i helse
Behov for å optimalisere forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygningsmassen i offentlige
skoler, syke- og pleieinstitusjoner. Det er i seg selv lønnsomt å optimalisere års- og
livsløpskostnadene for bygningene. Viktigere er at det også bidrar til en betydelig helse- og
produ ktivitetsgevi nst.

Behov for sosial utjevning, økt energieffektivitet og bedre bygg kan i seg selv være tilstrekkelig til å
sikre anstendige, rimelige boliger og riktige FDVU kostnader på byggene.

SINTEF beregnet i år 2000 at en ukes sykefravær kostet 8 500 kroner, basert på en

spørreskjemaundersøkelse blant hundre bedrifter. En ny undersøkelse i 2010 viser at

bedriftslederne i gjennomsnitt regner en kostnad på 13 000 kroner for en ukes sykefravær. Dette
innebærer fem dagers fravær, og lengre fravær kan kostnadsberegnes ved å bruke dette
estimatet.

Det generelle produksjonstap i samfunnet målt som summen av nedsatt læring i skoler og universitet
og redusert arbeidskapasitet i arbeidslivet har en betydelighøyere størrelsesorden (Wyon 2004)

3 Fukt i bygninger - hva koster det?

Fukt og fuktskader i bygninger
. Har vært kjent som risikofaktor for helse i mer en 3000 år. I Tredje Mosebok omhandles

problemer knyttet til fukt og mugg i bygninger og på klær og hvordan de skal saneres
. Magnus Lagabøter landslov av 1273, vedlikehold av kirkebygg og leieforhold
. Har vært vitenskapelig erkjent som risikofaktor siden opplysningstiden og ble regulert i den

norske Sunnhetsloven av 1860.
. Kan ikke forklare økningen av allergi og astma i befolkningen. Fukt og andre kjente årsaker i

bygninger til utvikling og forverring av astma var hyppigere før.
. Fukt er assosiert med økt risiko og forverring av mange ulike helseeffekter i luftveiene. Det

omfatter økt hyppighet av vanlige luftveisinfeksjoner, irritative luftveislidelser og KOLS og
mer sykelighet av allergisk og ikke-allergisk astma,

. Fukt er sikker årsak til forverring av astma, men det er også sterk evidens for at fuktrelaterte

agens er årsak til primær utvikling av astma
. I Norge har omtrent 75 % av skadene ved bygg etter overtakelse sammenheng med

fuktighet, for eksempel lekkasjer, råteskader, korrosjon, kjemisk nedbrytning eller
frostskader (SINTEF-Byggforsk/ BE 2009). Kostnadene til utbedring er anslått til 5-6 milliarder
kroner per år. Fuktproblemer og fuktskader er viktigste årsak til inneklimaproblemer.
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2 Risiko ved fukt og muggproblemer i bygninger
Fukt og fuktskader i bygninger er assosiert med økt risiko og forverring av mange ulike helseeffekter i
luftveiene. Symptomene og sykdommene omfatter wheeze ("pipende pust"), astma, bronkitt,
kroniske obstruktiv lungesykdom (KOLS), øvre luftveissykdom (rinosinustitt) som i større grad går
videre til astma nattlig hoste, morgenhoste, overfølsomhet mot inhalerte allergener, høysnue og
"vekket av wheezing".

For å gi et kvantitativt estimat for assosiasjon mellom fukt i bygninger og helseeffekter er åtte
reviews/metastudier vurdert. Fukt i bygninger øker risiko for luftveisinfeksjoner, sykelighet for
astma, bronkitt, kronisk bronkitt og irritasjon i luftveiene med ca 50 % i deri halvparten (ca 50%) av
boligmassen som anslås å ha fuktproblemer i Norge. Det tilsvarer et forebyggende potensial ca 20 %
av disse sykdommene dersom fuktproblemer unngås. I tillegg kommer effektene av fuktskader i
skoler, barnehager, syke- og pleieinstitusjoner og andre yrkes bygg. Studiene som gir grunnlag for å
estimere effekter på hodepine og trøtthet indikerer også forebyggende potensial mot nedsatt

konsentrasjonsevne og produktivitet. Det gis ulike kvantitative indikatorer for å estimere
samfunnskostnader av fuktskader. Selv om kostnadene av økt sykelighet og nedsatt helse er store er
det økonomiske tap av nedsatt læring og produktivitet betydelig høyere.(Jan V. Bakke)

3 Inneklima i ikke-industrielt arbeidsmiljø
Inneklima i ikke-industrielt arbeidsmiljø gir eksponering for lave nivå av gasser, damper, partikler,
allergener og andre biologisk aktive stoffer. Også trekk og temperatur, støy, vibrasjon, lys, radon
ioniserende. og ikke-ioniserende stråling inngår. Opplevd inneklima påvirkes også sterkt av
organisatoriske og psykososiale forhold. Om lag en tredel av arbeidsstyrken angir i følge SSB

(arbeidsmiljø: http://www.ssb.no/emner/06/02/) at de i flere timer daglig opplever trekk, tørr luft,
dårlig ventilasjon eller andre forhold som gjør inneklima dårlig, det vil si 700-800000 arbeidstakere.
Kvinner er mest utsatt. De.fem yrkesgruppene som har høyest forekomst er kvinnedominerte. 60 %
av sykepleierne og 45-50 % av andre store arbeidstakergrupper i helsevesenet og skoleverket
rapporterer om dårlig inneklima. Andre undersøkelser viser at ansatte i undervisning, syke- og
pleiesektorene er blant de yrkesgruppene som harmestyrkesforverret astmaogat inneklimaforhold
og eksponering for desinfeksjons og rengjøringsmidler er vesentlige for dette

Fortsatt er systematiske tiltak for å erstatte skadelige stoffer med mindre skadelige (substitusjon) og
andre vernetiltak nødvendig. Mangelfull drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner fører til
fuktskader, sviktende tekniske anlegg og store inneklimaproblemer (NOU 2004:22, Riksrevisjonen

2005, 2011, KS 2008, Bakke 2009).

Riksrevisjonens rapport om sykehussektoren viser dårlig samsvar mellom vedlikeholdsplanene og det
reelle behovet (Riksrevisjonen 2011). Halvparten av bygningsmassen har symptomer på dårlig
tilstand, og tre av fire helseregioner mener at det har vært en negativ utvikling i teknisk tilstand for
en betydelig del av bygningsmassen i perioden 2003-2010.

I renholdsbransjen er feil. bruk av rengjøringsmidler og -metoder en viktig årsak til astma og KOLS .
Bruk av spraymidler øker risiko for yrkesastma og KOLS.

I 2009-2012 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn med fokus på inneklima i kommunale skoler hvor
systemene forvaltning drift og vedlikehold (FDV) og internkontroll av inneklima ble kontrollert både
på skolenivå og eiernivå. Det ble avdekket omfattende og alvorlig svikt. For flertallet av kommuner er
det nødvendig å styrke og øke kompetanse og ressurser til å drifte og vedlikeholde bygningsmassen.
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Sykepleierne er det yrket i Norge som rapporterer suverent dårligst inneklima. i tillegg viser både
norske og internasjonale undersøkelser at ansatte i syke- og pleiesektoren har høy forekomst av
yrkesforverret astma sammenlignet med andre yrkesgrupper. Riksrevisjonens funn om tilstanden i
helseforetakenes bygningsmasse reiste spørsmål om forholdene i helseforetakene kunne være like
dårlig eller verre enni kommunene (Riksrevisjonen 2011).

4 Energibruk og helse
WHO har vist at energitiltak også kan gi helsegevinst. Norske sykehus kan være et godt eksempel på
en slik potensiell "vinn, vinn, vinn-mulighet", både for innemiljø, helse, energi, bærekraft og
økonomi.
Landstinget i Värmland klarte i systematisk samarbeid mellom teknisk drift, Bedriftshelsetjenesten og
yrkesmedisinsk avdeling i Örebro å redusere energiforbruket i 415 000 m2 sykehusareal fra 270
kWh/m2 i 1997 til 160 kWh/m2 i 2011. Samtidig ble inneklima bedre ( Peter Hultman,
La n dst i ngsfastighete r).

Særlig for syke~ og pleisektoren, men også for undervisningssektoren er det store muligheter for
positive synergieffekter med energitiltak fordi riktige energitiltak også ofte kan bedre miljøet for
brukerne (WHO 2011).

Inneklima, produktivitet, hodepine og nedsatt konsentrasjonsevne
Eksperimentelle studier i laboratorium og feltstudier har vist at redusert ventilasjon og økt

forurensning, bL.a. fra tepper, reduserer arbeidstakt og øker feilhandlinger. Effekter i størrelsesorden
6-9 % er ikke uvanlige. Både for høy og for lav temperatur reduserer konsentrasjon og arbeidstakt:

. Dårlig inneluftkvalitet reduserer ytelsene i kontorarbeid med 6-9 %.

. Feltstudier indikerer at fall i ytelse kan være større i praksis enn det er i realistiske

eksperimenter med simuleringer i laboratorium
. Det er tilnærmet lineær assosiasjon mellom andel misfornøyd med luftkvalitet når de

kommer inn i et kontormiljø (fra 20 til 70 %) og målt reduksjon i ytelse hos de som arbeider i
rommet.

. Moderat økt temperatur har negativ effekt på kontorarbeid.

. Støy i åpne kontorer på 55 dBA reduserer ytelsen ved kompliserte oppgaver.

. Negative effekter på ytelse var assosiert med negative effekter på symptomer som hodepine

og konsentrasjonsevne
. Disse symptomene kan være årsak til den nedsatte ytelsen.

Andre litteraturoversikter viser at økende ventilasjon bedrer produktiviteten og at dårlig inneklima
reduserer læreevne, ytelse og øker fravær hos elever og studenter.

5 Undervisnings- og syke- og pleiesektorene
Det er tidligere vist at undervisnings- og syke- ogpleiesektorene er de deler av arbeidslivet som
klager mest på dårlig inneklima; De samme sektorene har relativt høy andel av ansatte som blir verre

av sin astma på arbeidet. Vi kjenner ikke til i detalj hvordan forholdene er med hensyn til termiske
forhold og luftkvalitet.

Fra og med 2000 stiller ikke SSB enkeltspørsmål om opplevd luftkvalitet og termiske forhold, men vi
vet at maksimalt 60 % av skolene oppfyller kravene til godkjenning. Arbeidstilsynet fant at mange av
de godkjente skolene ikke tilfredsstilte kravene. Dårlig ventilasjon og manglende termisk kontroll er
hyppige mangler.
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I sykehus er detaftest store luftmengder, men overtemperaturer er ofte et stort problem for de
ansatte blant annetfor at pasienter/klienterhar større behov for varme, men også på grunnav store
varmelåster og mangelfull temperaturkontroll.

I begge sektorene er det store problemer som følge av mangelfull forvaltning, drift og vedlikehold
med store etterslep påvedlikeholdssiden som har store konsekvenser både for arbeidsmiljø, helse,
produktivitet; konsentrasjonsevne og læringsmiljø.

Sammendrag
ProdiJksjonstapetsomfølge avdårliginnE!klimahar utvilsomt større samfunnsøkonomisk betydning
enn. de negative helseeffektene som også er store. De er likevel vanskelig å fastsette. Blant annet
påvirkes de av andre forhold enn temperatur og luftkvalitet. Men særlig i feltstudiene er dettilen
viss gradtatt hØyde for det i studienes design; .. .

En indikasjon på størrelsesorden av problemene kan gis av å antyde størrelsesorden for de

produksjonstapenesomligger godt innenfor de størrelsesordenenesom resultatene fra de publiserte
studiene viser.

"Det er allerede dokumentert at mangelfull FDV økerårskostnadene for bygningsmassen og er

ulønnsomt (Riksrevisjonens undersøkelser 2005 og 2011, NOU 2004: 22, KS 2008). De negative

konsekvensene for arbeidstakerne og andre brukere kommer itillegg;

I norsk arbeidsliv har vi dårligst inneklima i helse-og sosialtjenester/sykepleie og i
undervisning/pedagogisk arbeid. Sykepleiere ihelseforetakene angir dårligst inneklima av alle.
Finansiell tjenesteyting, administrative ledere og politikere angir bestinneklima. Arbeidstàkere med
astma angir at de blir verre hyppigst i syke- og pleiesektoren, i undervisning og i renholdsbransjen.

Kvinner er mest utsatt. Dårlig inneklima oppgis . som viktigste en keltå rsak, men i helsec og
sosialsektoren og renhold bidrar kjemisk eksponering vesentlig. Sviktende drift og vedlikehold er
viktig årsaktildårlig inneklima både ¡undervisning og i helseforetakene.. .
Størstsamfunnsmessigetap synes å være 1~5 % nedsatt læringl produktivitet i
undervisningssektoren tilsvarende 14000-70000 årsverk/år og i pleie" og omsorgssektorentotalt
3200.. 16000 årsverk/år. I spesialisthelsetjenesten kan tapet ligge på S~10%tilsvarende 5ÒOQ-10000årsverk/år. .
For kommiinenekøn vi Clerjorøntøøt dissekostnøder er større enn vedlikehøldsetterslepet.
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ORGANISERING

1 Organisering
Sentralt i arbeidet med å utvikle kommunens eiendommer, vil være å bestemme hvordan

eiendomsforvaltningen skal organiseres.
Det finnes trolig ikke en fasit på hvordan norske kommuner bør organisere eiendomsforvaltningen.
Til dette er forutsetningene med hensyn til befolkningen, geografi og politisk styring for ulike.
Her vil det være viktig å finne fram til en organisering som støtter opp om eiendomsforvaltningens
behov for forutsigbare og tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser, og som står i forhold til
eiendomsforvaltningens langsiktige karakter og behov,

Et problem i dag er at eiendomsforvaltningens økonomi ofte er en del av kommunens økonomi og
kommunens tradisjonelle økonomiplan- og budsjettarbeid. Her blir vedlikehold vurdert opp mot alle
umiddelbare og påtrengende behov av kortsiktig karakter. Siden konsekvensene av å nedprioritere
driften gir umiddelbare konsekvenser, mens nedprioritering av vedlikeholdet gir langsiktige

konsekvenser, viser erfaringene fram til i dag at vedlikeholdet blir nedprioritert. Det store samlede
vedlikeholdsetterslepet i norske kommuner i dag er et uttrykk for det.

For flertallet av kommuner kan det være hensiktsmessig å holde eiendomsforvaltningen samlet for å
oppnå en viss stordriftsfordel, kostnadseffektivitet og fagkompetanse innen de mest relevante
fagområder. Fauske kommune er aven slik størrelse at den generelle
eiendomsforvaltningen(formålsbygg) og boligforvaltningen bør være innenfor samme organisasjon.

Eiendomsutvalget som utarbeidet NOU 22:2004 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om
eiendomsforvaltningen i kommunene, foreslår at kommunene prøver å finne fram til en organisering
der eiendomsforvaltningens økonomi er mer tilbaketrukket, og ikke så direkte knyttet opp til
kommunenes daglige drift.

2 Modeller
Det flere måter å organisere kommunal tjenesteproduksjon på:

1. Kommunal etat

2. Kommunalt foretak

3. IKS

4. Aksjeselskap

5. Andre organisasjonsformer (samvirke, forening og stiftelse)

Etat

, "

AS

1l, i
Integrert del, sterk politisk styring

tf¡~~i

~ :t4i i
¡ P j

,'~ti¡ il'.',
l/V,"

~

Selvstendigi,eIÌhêt
D

Denne rapporten sammenlikner først og fremst de to vanligste modellene, dagens modell for Fauske
kommune og kommunalt foretak og berører bare kort de andre modellene.
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3 Etatsmodellen
Etatsmodellen innebærer at eiendomsforvaltningen er direkte underlagt rådmannens

instruksjonsmynd ighet.
Dette gir grunnlag for en sterk og direkte politisk styring, og er den mest brukte modellen i landets
kommuner. Nærhet til rådmannen og kommunens politiske ledelse er en vesentlig fordel ved
etatsmodellen. Denne fordelen er imidlertid størst når eiendomsetaten er direkte underlagt

rådmannen som egen etat, og ikke organiseres som en underavdeling for eksempel innenfor en
vesentligmer omfattende, overordnet teknisk etat.

Ulempene med denne modellen er først og fremst at de nære økonomiske prioriteringene mellom
etatene, lett fører til at vedlikeholdet blir salderingspost.

En annen ulempe er lokalene i stor grad fremstår som ((gratis)) for brukerne. Som bakgrunn for
politiske prioriteringer er det interessant å synliggjøre alle kostnader knyttet til ulike formåL.
Når kostnadene til lokaler dekkes av bevilgninger til eiendomsforvaltningen og investeringer som
utgiftsføres og senere ikke blir synlige i driftsregnskapene, blir det vanskeligere å få oversikt over
hvor store ressurser kommunen reelt sett tilgodeser ulike formål med.

4 KF modellen
Det viktigste kriteriet for å få til en god og formålstjenlig eiendomsforvaltning er en viss

selvstendighet fra den øvrige kommunale forvaltningen. Eiendomsforvaltning er en støttefunksjon til
de øvrige kommunale primære tjenester, og ligger således godt til rette for en mer selvstendig rolle.
Samtidig er eiendomsforvaltning langsiktig i den forstand at vedlikeholdsplaner strekker seg over
flere år og disse planer følger ikke budsjettårene på samme måte som øvrige kommunale tjenester.
Derimot er denne forvaltningen avhengig av langsiktighet for å kunne yte gode tilbud og rammer for
andre kommunale primæroppgaver.

Et foretak (KF) er ikke et eget rettssubjekt. Et foretak ligger dermed innenfor rammen av kom-
munelovens virkeområde, kommunelovens kapitteli1.
Foretaket er underlagt kommunestyrets beslutninger med hensyn til økonomi, frihetsgrad og
virkeområde. Kommunale foretak er økonomisk og rettslig en del av kommunen, men er organisert
med et eget styre.

Det er ikke noe formelt skille mellom et foretaks økonomi og kommunens. Et foretak (KF) inngår
avtaler på vegne av kommunen, ikke som egen part. Et kommunalt foretak får derfor normalt de
samme lånebetingelsersom kommunen selv.
Det vil ikke skje noen overføring av verdier fra kommunen til foretaket. Det vil si at etablering av
foretak ikke utløser noen dokumentavgift. Kommunens samlede balanse blir den samme, men "kan
deles i to, hvor foretaket får sin andel av kommunens balanse, dvs. den som er knyttet til eien-
domsmassen.

Styret representerer et kommunalt foretak (KF) utad. Styret er direkte underordnet kommunestyret,
ikke formannskapet eller rådmannen, Daglig leder tilsettes av, og er underordnet, styret.
KF er en del av kommunen selv så vel som de ansatte.

Reglene om KF er utformet med sikte på å være et tilbud for organisering av mer forretningsmessig
virksomhet. Organisasjonsformen er ikke ment brukt for virksomheter der innslaget av offentlig
myndighetsutøvelse er framtredende. I praksis benyttes KF ofte når både forretningsmessige og

samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. "
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Rådmannen skal føre tilsyn med foretaket, samtidig som tradisjonelle linjer for tilsyn og kontroll er
brutt. Rådmannen kan ikke instruere, eller omgjøre beslutninger, innenfor foretakets virkeområde
foretatt av foretakets daglige leder, men rådmannen kan instruere foretakets daglige leder til å
utsette iverksettelsen av vedtak fattet av styret i påvente av behandling i kommunestyret.

Kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk legger også rammene for foretaket. Dette vil gjelde
bL.a. seniorpolitikk, likestilling, tariffområdet og kompetanseutvikling.

Som en del av kommunen er et foretak underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Det er de
kommunale budsjettene som setter rammer for foretakets virksomhet og styret er bundet av
kommunens budsjett.
Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser og kommunen er kontraktsmotpart i de avtaler
som foretaket inngår.

Suksesskriteriet i denne prosessen er klare roller. Kommunen eier - styret styrer og daglig leder
drifter.

5 IKS
Interkommunalt selskap, IKS, kan løses etter kommuneloven § 27:
((To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere
fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og
fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Ti slikt styre kan kommunestyret eller
fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens 

drift og organisering)).

6 Kommunalt aksjeselskap
Kommunen kan opprette et hel eller deleid aksjeselskap for å ivareta forvaltningen av
eiendomsmassen. AS er en selvstendig juridisk enhet og således ikke en del av kommunen.
Kommunens risiko og ansvar er begrenset til aksjekapitalen. As har et eget styre og vedtekter som er
i samsvar med aksjeloven. Kommunens styring går gjennom generalforsamlingen og selskapets
vedtekter. Forvaltningen av selskapet tilhører styret og daglig leder, og kommunens påvirkning skal
skjer gjennom generalforsamlingen, noe som kan tilsi at behov for politisk styring og kontroll kan føre
til konflikter.

7 Stiftelser
Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon
selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial,
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse som oppfyller vilkårene i første
punktum, er en stiftelse etter denne loven, uavhengig av om den er betegnet som legat,institusjon,
fond eller annet. Når stiftelsen er opprettet, har oppretteren ikke lenger rådighet over

formuesverdien som er overført til stiftelsen.
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8 Planer og prosessmodell
Når det gjelder planverk innen eiendomsforvaltningen kan dette i hovedsak deles inn i tre nivåer:

. Strategisk plan for eiendomsforvaltningen

. Tiltaksplaner

. Drift- og vedlikeholdsplaner

Den strategiske planen er den overordnede, politiske planen som gir føringer om retning og utvikling
av den kommunale bygg- og eiendomsmassen. Dette er et dokument som utarbeides og revideres av
politikerne, og det angir retningslinjene for eiendomsforvaltningsenheten.

Tiltaksplaner er langsiktige planer (16-20 år) innenfor områdene nybygg, avhendig/salg, store
restaureringstiltak og håndtering av vedlikeholdsetterslep. Disse utledes som en konsekvens av den
strategiske planen og ersåledesplaner som politikerne er betydelig involvert i.

Drift- og vedlikeholdsplaner er detaljerte 1-3 årsplaner som skal håndtere løpende driftsoppgaver,
samt planlagte vedlikeholds- og utskiftingstiltak slik at det ikke bygges opp vedlikeholdsetterslep.
Dette er planer som utarbeides og følges opp av eiendomsforvaltningsenheten

Strategisk/ pol itisk Taktisk/ administrativt Operativt/ utførende

r:

Dynamisk prosessmodell

Prosessmodellen viser samhandling mellom de forskjellige ledd i den kommunale
eiendomsforva Itn ingen

9 Kostnadsdekkende husleie
En rapport utarbeidet av FOBE/KoBE med tittelen "Kartlegging av beste praksis for interne
Husleieordninger", viser at de 13 kommunene som inngikk i undersøkelsen har lykkes best i forhold

til synliggjøring av kostnader og økt rolleforståelse.
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Rapporten viser også at:
De kommuner som praktiserer ordningen med husleieprinsipper fullt ut, rapporterer i større grad
enn kommuner som ikke gjør det, at de oppnår:

. Bedre rolleforståelse for eier, forvalter og bruker

. Mer forutsigbare rammebetingelser

. Bedre grunnlag for investeringsbeslutninger

Rapporten konkluderer derfor med
((Det kan tyde på at kommuner som har organisert eiendomsforvaltningen som KF eller AS har lyktes
best. Dette ti tross for en kommune med tradisjonell organisering som også har lyktes bra. Det
viktigste er sannsynligvis å innføre ordningen med husleie fullt ut og ikke lande på halve løsningen).

Basert på ovennevnte beste praksisrapport og dens konklusjoner, Multiconsult og PwC sine
erfaringer, trekkes følgende forhold frem i forbindelse med bruk av husleie:

Modellen må utvikles over tid. Husleien må kunne dekke reelle kostnader. Samtidig er viktig at
husleien ikke blir et nullsumspil i forhold til eksisterende budsjett.

Et skile mellom innvendig og utvendig vedlikehold er ikke heldig. Leietaker kan spekulere i dårlig
vedlikehold for å oppnå nye investeringer når det er blitt for slitt.

Eier og forvalter må kunne selge uhensiktsmessige bygninger ut i fra forretningsmessige prinsipper

10 Er endring er nødvendig?
For å fà til balanse i budsjettene ser vi ofte at det har blitt kuttet i stilinger og endret oppgaver på
vedlikeholdssiden, noe som over tid har ført til at formålsbyggene er i svært dårlig forfatning.
For å bøte på dette er det tilført store summer(lån) for å reparere bygg, og til dels bygge nybygg
der manglende vedlikehold har ført til ubrukelige og ødelagte bygninger.
Kommunen må slite med store og unødvendige rentekostnader/kapitalkostnader.

Kommunen opplever at kapitalkostnadene blir så store at de var i ferd med å bli vanskelige å
håndtere. Mye av dette skyldes som tidligere nevnt, nødvendige utbedringer og nybygg som følge
av manglende vedlikehold over tid. Byggenes levetid er blitt kortere enn nedbetalingstiden.
Kommunene håndterer lån på bygg som er sanert.

Et profesjonelt drevet eiendomsforetak kan være et middel for å håndtere vedlikehold og
driftsoppgaver på en slik måte at disse svært kapitalkrevende "skippertakene" unngås. Og over
tid, skape bygg som fungerer etter hensikten, og som har forutsigbare kostnader.

11 Hva koster dette kommunen?
Manglende vedlikehold over tid fører til at vedlikeholdsetterslepet eskalerer og med dagens
tilstand utgjør dette om lag 10-15 milioner pr år og er økende.
Helse og produktivitetsfaktorene utgjør mer, anslagsvis mellom 15 og 25 milioner pr år.

Dette tilsier at komnmnen taper mellom 25 og 40 millioner pr år på manglende vedlikehold og
bygg som ikke fungerer etter sin hensikt.
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12 Erdet behovforenbeslutningsmodell for tiltak?
Det er allerede dokumentert at mangelfull FDVøkerårskostnadeneforbygningsrnassen og er
ulønnsomt.Penegativekonsekvensenefor arbeidstakerne og andre brukerekornrner i tilegg.
.(Riksrevisjoiiens undersøkelser 2005 og 2011, .NOU.2004:22,.KS 2008).

Særlig for syke-ogpleiesektoren,. men også for undervisningssektoren er det store muligheter for
positive synergieffekter med gode tiltak for å bedre miljøet forbrukerne (WHO 2011).

Sl NTEF 2002. Dårlig inneklima gir "slappe dùmmingét'. Glirrt~ Nyhetsbrev Nr 16-2002.

Dyrt å vedlikeholde?
Det koster mer å ikke vedlikehølde. Riksrevisjonen rettet Sterkt kritikk
forsømmelse av vedlikehold av skolebygninger dok. Nr. 3:13,200412005.

((Ârskostnadene for bilige bygg som ikke vedlikeholdes kan fort bli det tredobbelteavgodebygg
som vedlikeholdes gødt)).
I tilegg komrner kostnadeneav konsekvensene for arbeidsmiljø og helse.
"ikke uventet "i følge professor Sveinajørberg, NTNU og Mùlticonsult



Organiseringavkommunens eiendomsmasse gjennom et kommunalt foretaker åanbefale.
Eiendomsforetaket skal være et redskap for gjennomføring kommunens eiendomspolitikk, og sørge
for at kOmmunen . har hensiktsmessige bygg. til bruk i sin virksomhet og tjenesteyting.
Eiendomsforetaket skal drifteeiendommeneprcifesjoneltog ivareta bygningene etter moderne
metoder.
Filosofien her må væreåleggebaksegtidligere synder,og se fremover, bruke moderne prinsipper og
forankre organisasjonen i ett avtaleverksorn er lett forståelig og . entydig når det gjelder oppgavene
til organisasjonen.

Rammeavtale: Spesielt gjelder dette en avtale som regulerer alle Qverordnede forhold mellom
kommunestyret(eier),brukerne(Admin,skoler, helse etc.) og eiendomsforetaket, Rammeavtale for
eiendom, bygg og anlegg i kommunen fastsetter prinsipper og retningslinjer forsamhandel.mellom

. kommunestyretved ordfører som eier og styret ieiendomsforetaket ved styrets leder, somforvalter.
Avtalen dekker områdene anskaffelser og avhending av bygg,faste ~g midlertidige bygg og anlegg
som benYttes av kommunen og drift(FDVU) ay disse. Andre avtaler som regulerer andre tjenester,
SLA(Service levelAgrement),ogordinære husleiekontrakter erbasertpårammeavtalen,. .
BlJdsjett: . Innføring av .kostnadsdekkendehusleie som. skal dekke renter og avdrag,
forvaltningskostnader, drift og vedlikehold og utvi kli ngskostnade r . Fastsettelseavh us leie( F DVU)

gjøres enklest i henhold til nØkkeltall ellerogså livssykluskostnader, Offentlig brukte nøkkeltall i
henhold til NS3454i'kontoplan"og basert på NS 3457"bygningstype" brukes i tillegg for å fastsette
riktighusleie.Ved bruk avnøkkeltalljusteres disse årlig i henhold tilKPI.. .

'Regnskap og økonorni:Regnskapsføringetter ordinære kommunale prinsipper og sideregnskap

basert påFDVU prinsipper er en nødvendighet slik at man oppfyller kravene til god kommunal.

regnskapsskikk; og samtidig kan ivareta tallmaterialetsomeiendomsforvaltningentrenger.

Synliggjøri ng av. kostnader
Å synliggjøre kostnadene er svært viktigsJik at oppdragsgiver(her kommunestyret) danner seg et
bilde av hvordan forvalter bruker pengene som Iiggérlhusleieordningen. .. .
Kostnadene for hvert enkelt bygg eller bygningsenhet(for eksempel sykehjem, skole, barnehage etc.)
stiles opp i etgårdsregnskap. .
Samtidig er det viktig å splitte kostnadene opp ide store utgiftsposienesom renhold,energi,
forsikringer, renovasjon, ved likehold osv.

Lailgsiktigperspektiv. . . .
Husléi.eordning i en eller annen form som en direkte utgiftSPQst i detkornrnunale regnskap, vii i

tilegg til å synliggjøre kostnàdene for kommunens bygg, også gi forvalteren handlefrihet; Dette gir
også mulighet for langsiktig planlegging og ikke minsttrygghet i eiendomsforvaltningen.

. Ved å kunne stile krav til utførelsen, får vi bygg med kvalitet i alle ledd, funksjonalitet, fremtidig
fleksibiltet; miljøriktige, energieffektive; tilgjengelig for alleogmed lave energikostnader.

Nye bygg
Synliggjøring av FDVU kostiladenei nye bygg, og at dette gjøres i prosjektfasenerav stor betydning
for å forutse frenitidigekostnader.Et krav ¡" Lov om offentlige anskaffelser' §6sier:"Det skal tas
. hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen". .

Stats bygg stilte krav om at det skulle beregnes FDVU kostnader i tilegg til prosjektkostnader, dette
allerede for ti år siden



Eiendomsforvaltning i Fauske kommune 2013

Organisering av eiendomsforvaltningen i kommunalt foretak kan anbefales.
En slik organisering gir klare linjer mellom eier, bruker og forvalter.
Klar rolleforståelse mellom partene er essensielt for å få utført oppgavene innen forvaltning. Klare
retningslinjer utformet i avtaleverk som forklarer rollefordelingen og ansvarsområdene til partene er
nødvendig. Uklarheter her fører til at oppgaver blir utsatt eller ulØst med de fØlger dette kan ha.
Avtaleverk og kostnadsmatrise setter en standard, og fungerer som et konfliktløsende element og
fokuserer på partenes oppgaver.

Enkle tilpasninger til kommunalt regnskapssystem gir oversiktlig økonomi. Oversiktlige økonomiske
rapporter og rapporteringer ti politikere forenkles ved bruk av kommunalt regnskapssystem.
Sammensetning av eiendomsforetakets styre bør være en kombinasjon mellom ledende politikere og
ledende private aktører. Dette for å dra fordel av både private og politiske trender innen
eiendomsforvaltning.

Kostnadsdekkende husleie er en forutsetning og et minimum for å lykkes. i Fauske kommune ser vi
at FDVU kostnadene er for høye samtidig som standarden på byggene er for dårlige.

Dette fordi vi får en dragning mot faste kostnader som er vanskelig å redusere uten å tilføre
vedlikeholdsmidler av tilstrekkelig grad. Mangel på vedlikeholdsmidler har ført til for hØye kostnader
på drift og dårlig kvalitet på byggene.

En annen forutsetning for å få orden på eiendomsforvaltningen og vedlikeholdsetterslepet er årlig
tilskudd på 5 M kr. i en tiårsperiode.

Til sist er det svært viktig å påpeke at et eiendomsforetak er en del av kommunens organisering og
skal tjene kjernevirksomheten. Kommunensom helhet vii være tjent med eiendomsforetakets virke.

skal tjene kjernevirksomheten. Kommunen som helhet vil være tjent med eiendomsforetakets virke.

Suksesskriterier for gode bygg

Politisk nivå:
. Politikerne forstår at ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold er viktig og stiller

nødvendige ressurser til disposisjon. Kostnadsdekkende husleie.
. Midler til å ivareta vedlikeholdsetterslep.

. De har forståelse for riktig vedlikehold og dets betydning for inneklima, for helse, læring og

ytelse for alle som bruker kommunens arealer.

Eiendomsforvalter
. Oppfyller lovens krav.

. Hargode systemer for FDVU og HMS.

. Har langsiktighet og utarbeider gode drifts og -vedlikeholdsplaner.

. Har gode rapporteringssystemer til eierne.

. Har orden på økonomien.

. Det er god medvirkning og samarbeid med de ansatte og god arbeidsmiljø.

. De har gode rutiner for melding og håndtering av meldte awik og bruker aktivt kommunens

FDVU programvare.
. De har kvalifisert bedriftshelsetjeneste og miljørettet helsevern som de samarbeider godt

med i kartlegging og risikovurderinger.
. Vaktmesterrollene er klart definert og de har ansvar for dedikerte bygg.
. Renholdspersoneller bevist sin store betydning innen eiendomsforvaltningen og den

helsepåvirkning renhold har.
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Referanser

NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle

Bygg og helse: Jan Vilhelm Bakke, PhD, overlege i Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis
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(Professor i FM: Tore I Haugen)

Norsk Standard NS 3454; Livssykluskostnader for byggverk
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St.meld. nr. 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot fattgdom

http://biblioteket. husban ken. no/arkiv /dok/3482/sjolvbyggja r _mela nd. pdf

Samt flere

58



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
13/4516 I

Arkiv sakID.: 13/1091 I Saksbehandler: Jonnv Riise
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye

Sak nr.: 050/13 FORMANNSKAP Dato: 03.06.2013
044/13 KOMMUNESTYRE 20.06.2013

ØKONOMIMELDING 112013

Vedlegg: Økonomimelding 1/2013

Sammendrag:

Se vedlegg

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Økonomimelding 1/2013 tas til etterretning

FOR-050/13 VEDTAK- 03.06.2013

Økonomisjef orienterte.

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo på vegne av AP og H:
Økonomimelding 1/2013 tas til orientering.

AP/H's forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Økonomimelding 1/2013 tas til orientering.

Even Ediassen
rådman



ØKONOMIMELDING 112013

Økonomimelding 1/2013 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 30.04.2013. Den
økonomiske statusen vil dane grulaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

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

1.0 Resultatvurdering
Tabell 1- Forbruk totalt fordelt på utgifer og inntekter pr 1. tertial 2013 samt anslått årsprognose
2013 (i mil kr)

Budsjett Regnskap Forbruk Periodiser1
L Awik

Vurdert Awik
2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr !irsprognos kr

Fast lønn 313,40 117,08 37,4% 114,05 3,03 323,71 10,30

Overtid 2,19 1,60 73,2% 0,73 0,87 2,49 0,29

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj, 19,15 11,25 58,8% 6,38 4,87 27,95 8,80

Refusjoner syke- og fødselspenger -13,30 -6,22 46,8% -4,43 -1,79 -19,28 -5,98

Annen lønn 24,19 6,38 26,4% 8,OG -1,68 22,46 -1,74

Sosiale utgifter 71,46 28,27 39,6% 23,82 4,45 72,28 0,82

KjØp som inngår i kom. tjenesteprod, 100,23 34,94 34,9% 33,41 1,54 101,27 1,04

KjØp som erstatter kom, tjenesteprod, 67,46 25,69 38,1% 22,49 3,20 67,77 0,31

Overføringsutgifter 60,71 27,81 45,8% 20,24 7,57 62,68 1,98

Rente OR finansutgifter 78,21 4,91 6,3% 26,07 -21,16 78,21 -0,00

Sum utgiftr 723,71 251,72 34,8% 250,82 0,91 739,54 15,83

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -71,83 -27,35 38,1% -24,02 -3,32 -71,86 -0,02

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp, -62,79 -17,31 27,6% -20,93 3,62 -63,20 -0,42

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -538,14 -183,84 34,2% -179,38 -4,46 -536,34 1,80

Rente og finansinntekter -50,95 -2,54 5,0% -16,98 14,44 -48,19 2,76

Sum Inntekter -723,71 -231,04 31,9% -241,31 10,27 -719,59 4,12

Netto - 20,68 9,50 11,18 19,95 19,95

Tåbell 1 viser samlet oversikt over forbruet hittil for Fauske kommune samlet pr 1. tertial
2013, sammenlignet med periodisert budsjett. Periodiseringen er basert på en jevn fordeling

av utgifter og inntekter gjennom året. Av tabellen framommer det et merforbruk på 11,18
milL. kr. Prognosen for 2013 viser et beregnet metforbruk på 19,9 milL. kr.

Merforbruket skyldes i hovedsak mindreinntekt Skattrammetilskudd/utbyte på 5 mil. kr,
merforbruk enheter 10,7 mil. kr. samt et ikke fordelt/spesifisert effektiviseringsbehov jf.
budsjettedtak 2013 på 4,8 mil. kr.

Det er på det rene at et slikt resultat vil medføre uheldige konsekvenser for Fauske kommune
hvis en ikke får tatt grep om situasj onen raskt.

Det er viktig å presisere at ut fra prognosene fra pensjonsselskapene, vil det i 2013 ikke bli et
positivt premieavvik på pensjon som kamuflerer det reelle merforbruet, slik situasjonen har
vært de siste årene.

Når dette skrives er saldo på disposisjonsfondet redusert fra 12,4 pr. 3 L.12.2012 til 7,9 mil.
kr., som følge av vedtatt inndekning av merforbruk 2012 (kr. 1,75 milL. kr.), og vedtatt
dekning av utbetalte erstatninger til tidligere barnehjemsbar (2,65 mil. kr.) Denne reserven
er alt for liten til å dekke inn et slikt merforbru.
Som rådmanen redegjorde for i forbindelse med behandling av regnskap 2012, er det nå
strengt nødvendig å sette inn tiltak for å redusere aktiviteten i kommunen. Inntektssiden er
ikke stor nok til å drifte dagens aktivitet. Det er. nå uten effektive tiltak en stor risiko for at vi
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fra 2013 drar med oss et betydelig udekket merforbruk inn i 2014. Skjer dette, blir situasjonen
enda mer krevende i forhold til å rette opp økonomien.

Resultatene for 2012 og prognose for 2013 viser at omsorgstjenestene har store utfordringer.
Disse er så betydelige at det ikke er grunnlag for å vente at vi oppnår budsjettbalanse i
inneværende år. For at dette skal kunne skje vil det være nødvendig å få iverksatt de
strutuelle grep som omsorgsplanen legger opp tiL.

Drifsutvalget har av kommunestyret fått i oppdrag å vurdere og foreslå driftstilpasninger for å
tilpasse driftsnivået for å redusere kommunens driftsunderskudd. Når dette skrives har
rådmanen lagt fram en rekke tiltak for utvalget. Det vises til Driftsutvalget sak 49/2013, samt
kommentarer fra enhetene for nærmere detaljer om forslagene.

Rådmanen forutsetter å komme tilbake til driftsutvalget fortløpende utover i 2013 for å
drøfte/foreslå nødvendige tiltak som kan bidra til at vi makter å gjennomføre de tiltak som er
nødvendige for å få kontroll/balanse i kommunens drift.

Når det gjelder mer detaljer rundt avvikene gis.disse i kommentarene fra de enkelte
virksomheter.

2.0 Fellesområder

Tabell 2- Netto forbruk og prognose fellesområder pr 1. tertial 2013 (i mil. kr)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvk Vurdert Avvk

2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sélvkostområder 0,1 -5,1 -8331% 0,2 -5,3 0,1 -

PPT - -1,6 0,1 -1,7 - -

Tilskudd og kontingenter 13,8 5,0 36% 4,6 0,4 13,8 -

Fondsforvaltning -19,3 -2,0 10% -6,4 4,5 -19,3 -

Inntekter skatt/ramme -461,1 -170,9 37% -153,7 -17,2 -456,1 5,0

Felles -21,4 -2,9 14% -7,1 4,2 -21,4 -

Sum fellesområder -487,9 -177,5 36% -162,4 -15,2 -482,9 5,0

Tabell 3- Oversikt og prognose fellesinntekter 2013 (i mil. kr)
Budsjett Vurdert Avvk

2013 årsprognose kr
Rammetilskudd -255,0 -256,0 -1,0
Skatt -203,0 -199,7 3,3
Eiendomsskatt -29,9 -29,9 0,0
Konsesjonskraft (netto) -15,0 -15,0 0,0
Kvotekraft (netto) -4,3 -4,3 0,0
Utbytte -13,0 -10,3 2,7
Sum -520,2 -515,2 5,0
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Skatt og rammetiskudd
For beregning av skatt og rametilskudd benytes prognose modellen til KS. Oppdatert
prognose viser en økning i rametilskudd på 1,0 milL. kroner som følge av endringer i
innbyggertalL. For skatt på formue og inntekt viser prognosen en reduksjon på 3,3 milL.
kroner. Totalt for de frie inntektene er prognosene en reduksjon på 2,3 milL. kroner i forhold
til budsjett. Avviket er lite, slik at med usikkerheten som ligger i skatteinngangen kan denne
prognosen kan bli bedre.

Eiendomsskatt
Ingen endring i forhold til budsjett.

Utbytte
Utbyte fra SKS er utbetalt. Dette ble 2,7 milL. kroner lavere enn forutsatt i budsjett.

Konsesjonskraft
Ingen endring i forhold til budsjett.

2.2. Andre fellesområder

Renteutgifter
I budsjett 2013 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,1 %. Ut fra utviklingen i
NIBOR-rente hittil i år forventes det at budsjettet vil holde.

Pensjonsutgifter
I siste driftsutvalgsmøte informerte rådmanen om at siste prognose fra KLP tilsa at
pensjonsutgiftene i budsjett 2013 var for lavt budsjettert. Det viste seg imidlertid at prognosen
ikke var korrekt, og en har nå fått bekreftet fra KLP at økningen skyldtes en teknisk feil i
aktuarberegningen fra selskapet. Dette medfører at budsjetterte pensjonsutgifter vil holde, og
at det merforbruket som nå framommer i regnskapet vil utlgnes i løpet av høsten.
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3.0 Rapportering resultatenheter og samhandlingsområder

Tabell 4- Netto forbruk og prognose pr samhandlingsområder 1 tertial 2013 (i mil kr)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Områder 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Oppvekst og kultur 205,37 83,63 40,7% 71,98 11,65 204,84 -0,53

Helse og omsorg 182,32 72,99 40,0% 64,40 8,59 191,75 9,43

Plan og kommunalteknisk 52,37 21,33 40,7% 18,24 3,10 53,61 1,25

Adm/politi kk/sa mh. 52,70 20,29 38,5% 18,96 1,33 52,70 -

Ikke fordelt -4,81 - 0,0% -1,71 1,71 - 4,81

Sum alle enheter 487,94 198,25 0,41 171,86 26,38 502,90 14,96

Tabell 5- Netto forbruk og prognose alle resultatområder (i mil. kr)
Enheter: Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik Vurdert Avvik
Politisk og adm 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr ãrsprognose kr

Politisk virksomhet 9,21 3,24 0,35 3,08 0,15 9,21 -

Rådmannens stab 32,63 12,00 0,37 12,26 -0,26 32,63 -

Samhandling 10,85 5,06 0,47 3,62 1,44 10,85 -

Vel og gatelys 7,93 3,58 0,45 2,70 0,88 8,93 1,00
Bygg-eiendom-Idrett 40,07 16,09 0,40 13,95 2,14 40,39 0,32
Plan utvikling 4,37 1,67 0,35 1,59 0,08 4,30 -0,07
Skoler 109,19 41,65 0,38 38,59 3,06 109,19 -

Barnehager 57,95 23,36 0,40 19,97 3,39 57,41 -0,53
Barne- og famlle 26,54 8,96 0,36 9,16 -0,20 26,54 -

Integreringsenhet -0,00 4,15 - 0,16 3,99 -0,00 -

Kultur 11,69 5,51 0,47 4,10 1,41 11,69 -

Sum samhandllngsomrãde 205,37 83,63 0,41 71,98 11,65 204,84 -0,53
Institusjon 59,12 24,80 0,42 21,02 3,78 62,31 3,19
Hjemmetjenesten 48,92 20,46 0,42 17,39 3,07 55,23 6,31
Kjøkkendrift 2,74 1,33 0,49 0,98 0,36 2,74 -

Helse 33,96 11,45 0,34 11,87 -0,42 33,96 -

MiIjØ- og habiltering 20,96 9,02 0,43 7,50 1,52 20,96 -

. NAV 16,61 5,92 0,35 5,64 0,28 16,55 -0,06
Ikke fordelt eff.behov -4,81 - - -1,71 1,71 - 4,81
Sum alle enheter 487,94 198,25 0,41 171,86 26,38 502,90 14,96

Budsjett 2013 ble vedtatt med et ikke spesifisert effektiviseringsbehov på 4,81 mil. kr. Pr.
30.04.13 er dette beløpet ikke fordelt på enhetene, og det har med bakgru i tallene
presentert ovenfor ikke vært mulig å finne inndekning for dette beløpet på de enkelte enheter.

3.1 Politisk virksomhet

Tabell 8- Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose Politisk virksomhet
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Politisk virksomhet 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 9342667 3252781 34,8% 3126888 125893 9342667 -

Sum inntekter -130896 -1704 13,0% -43632 26588 -130896 -

Netto 9211771 3235737 35,1% 3083256 152481 9211771 -

I utgangspuntet forventes budsjettet å holde. Det er likevel knytet usikkerhet rudt utgiftene
rundt høstens valg, i tilegg er det vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av
tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fr år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende.
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3.2 Rådmannens stab

Tabell 7- Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose rådmannens stab (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvk Vurdert Awik

Rådmannens stab 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utaiftr 43993631 16397446 37,3% 16045721 351725 43993631 -

Sum inntekter -11359545 -4398798 38,7% -3786066 "612732 -11359545 -

Netto 32634086 11998648 36,8% 12259655 -261007 32634086 -

Rådmanens stab består av rådman, økonomiavdeling, personalavdeling, servicetorg,
IT/Innjøp, brukerkontor og folkehelse.

Med bakgr i rapporteringen fra de enkelte ansvarsområder under rådmanens stab
konkluderes det med at budsjettet på området skal holde. Høyt forbru pr. 30. april skyldes i
hovedsak store engangsutbetalinger på lisenser etc. på IT. Dette vil jevnes ut over året.

3.3 Samhandlingsreformen

Tabell 8- Forbrukpr 1. tertial 2013 og prognose samhandlin:T (i kroner
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvk Vurdert Awik

Samhandlinii 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 10850004 5057903 46,6% 3616668 1441235 1085000 -

Sum inntekter - -331 - -331 - -

Netto 1085000 5057572 46,6% 3616668 14490 1085000 -

Prognose med-finansiering 20131

Prognose utskrivningsklare pasienter 20132
kr.10 138000
kr. 915750

Prognosen tar utgangspunkt i antall institusjonsplasser som er tilgjengelig i dag. Ved
nedfasing av dobbeltrom viser vår erfaring at antallliggedøgn i sykehus øker proporsjonalt
med reduksjon i antall plasser i kommunen.

Slik det ser ut når dette skrives forventes det at budsjettet vil holde på dette området.

3.4 Oppvekst og kultur

,Tabe1l9-Nettoforbrukpr 1. tertial 
2013 ogprognosefor Oppvekst og Kultur (i mil. kr)

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Oppvekst og kultur 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Skoler 109,19 41,65 38,0% 38,59 3,06 109,19 -
,

Barnehager 57,95 23,36 40,2% 19,97 3,39 57,41 -0,53

Barne- og familie 26,54 8,96 36,0% 9,16 -0,20 26,54 -

Integreringsenhet -0,00 4,15 0,0% 0,16 3,99 -0,00 -

Kultur 11,69 5,51 47,0% 4,10 1,41 11,69 -

Sum samhandlingsområde 205,37 83,63 40,7% 71,98 11,65 204,84 -0,53

i Prognose for medfinansiering baserer seg på tall for januar og februar 2013, disse tallene er ike endelig

stadfestet fra helseforetaket:

2 Prognose utskrivningsklare pasienter baserer seg på sikre tall for de fire første mnd. 2013.
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Hovedkonklusjon for sarnandlingsområdet er at en ved slutten av året, skal holde seg
innenfor vedtatt budsjettrame.

3.4.1 Skole

Tabell 10 - Forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for skole (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Skoler 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 12000 714 43717005 36,4% 42276985 144020 120006714 -

Sum inntekter -10814093 -2064392 19,1% -3682861 1618469 -10814093 -

Netto 109192621 41652613 38,1% 38594124 3058489 109192621 -

Pr. april ligger skolene 3 milioner over periodisert budsjett. 1 milion skyldes inntekter fra
Fylkeskommunen til Vestrnyra for Røika-avtale, som ikke utbetales før i juni. De resterende
forklares med en del inntektsposter som viser seg for høyt budsjettert, samt overforbru på
lønn og vikarer og sosiale utgifter. Skolene.er inne i kontraktsforhold som varer ti 3 1.7.13 og
dette påvirker muligheten til å gjøre noe med tallene på disse postene før i siste halvdel av
2013.

Skolene har stort fokus på å holde sine budsjetter. Slik det ser ut nå, og med de grep som
planlegges gjort i august vil skolene kune klare dette. De vil ha høyere forbruk av vikarer
enn budsjett, men tilsvarende inntekter på sykepenger.

Hovedutfordringen ligger fortsatt på Vestrnyra.

Følgende tiltak vuderes iverksatt høsten 2013:

Opphør av arbeidsavtaler fra 1.8.13.
Vakante stilinger skoleåret 13/14
Stoppe bru av vikar Isende klasser hjem der det er mulig.
Mindreforbru på utgiftskontoer.

3.4.2 Barnehager

Tabell 11 - Forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for barnehager (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Barnehager 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 63919119 25971028 40,6% 21960340 4010688 63886492 -32627

Sum inntekter -5972520 "2607795 43,7% -199084 -616955 -6472 516 -499996

Netto 57946599 23363233 40,3% 19969500 3393733 57413976 -532623

Avviket i forhold til periodisert budsjett skyldes i hovedsak følgende
. Utbetaling av tilskudd til ikke kommunale barehager forskutteres hver 3. måned.

Periodisert budsjett tar ikke hensyn til dette.
. Høyt sykefravær og tilsvarende høye vikartgifter. Refusjon sykepenger ligger også

høyere enn budsjett, og henger sammen med langtidsfraværet. Vikarutgiftene ligger
likevel høere enn budsjett.

Ut fra slik det ser ut pr 30/4 vil den enkelte barehage holde sitt budsjett. Holdes budsjettet i
barehagene vil også avsatt tiskudd til ikke kommunale barehager holdes innenfor budsjett.
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Det har vært en økning i utgiftene til styrket barehagetilbud. Enheten fikk kr 500000,- i
skjønnsmidler for 2013 som ikke er kommet med i budsjettet, og dette blir brukt for å dekke
opp deler av de økte utgiftene, resten hentes inn ved å omdisponere lønnsutgifter.
Det er stort fokus på å holde budsjettallene for den enkelte barehage. For at enheten skal
holde budsjettet totalt er dette helt nødvendig, da tilskudd til ikke kommunale barehager vil
økes om ikke budsjettene holdes. Sykefravær og bru av vikarer blir tatt opp på de månedlige
inøtene. Nedtrekk på lønnsutgifter og omdisponering av lønnsutgifter til styrket
barehagetilbud for å dekke opp økte utgifter på dette området.

3.4.3 Bame- og familie

Tabell 12 - Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose barne- ogfamileenheten (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Barne- og familie 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 29864962 10755258 36,0% 10272557 482701 29864962 -

Sum inntekter "3325104 -1795794 54,0% -1108368 -687426 -3325104 -

Netto 26539858 8959464 33,8% 9164189 -204 725 26539858 -

Bareverntjenesten har hatt en betydelig nedgang antall barn med tiltak, både mht. bar som
har tiltak i familen og bar med plasseringstiltak.

Ansatte i bareverntjenesten forestår i større grad enn tidligere veiledning av familer med
omsorgssvikt- og atferdsproblematikk. Her sparer vi utgifter ved at vi i mindre grad enn
tidligere kjøper slike tjenester fra Bufetat.

Utover dette søker bareverntjenesten generelt å holde en nøktern profi på tiltakssiden mht.
omfang og kostnader.

Vi forventer ingen yterligere nedgang i antall barn med kostnadskrevende tiltak. Samtidig
kan vi vanskelig forutse nye behov som kan oppstå i løpet av året, eks. i form av nye saker
som fordrer kostnadskrevende tiltak som f.eks. akuttplasseringer i institusjon eller fosterhjem.

Det er således en viss risiko for at vi ender opp med et høyere forbruk enn det vi her har
anslått. Vi vil imidlertid søke å demme opp for denne risikoen ved å opprettholde en generell
nøkternet på tiltaks siden mht. både antall og omfang.

Familesenteret fremstår også med et for høyt forbruk, men dette oppveies gjennom
reguleringer ved årsslutt for midler avsatt til fond og prosjekter.

I forhold til vedtatt budsjett ligger bareverntjenesten for høyt på forbruk. Dette vil utjevne
seg gjennom tilskudd fra fylkesmannen som ikke er registrert ennå både barneverntjenesten
og familesenteret forventes å gå i balanse ved årets slutt.

3.4.4 Integrering

Tabell 13 - Forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for integrering (i kroner)
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Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Integreringsenhet 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 16954107 4505975 26,6% 5809320 -1303345 16954107 -

Sum inntekter -1695440 -356656 2,1% -5651468 5294812 -1695440 -

Netto -297 4149319 -1397077,1 % 157852 3991467 -297 -

Prognosen vil være som budsjettert utenom vikartgifter som allerede er oversteget
årsbudsjett, dette dekkes inn med bru av flyktningefond.

For å sikre at enheten holder seg innenfor ramen vuderes følgende tiltak resten av året:

. Mindre bru av vikarer ved kortidsfravær:

3.4.5 Kultur

Tabell 14 - Forbrukpr 1. tertial 2013 og prognose for kultur (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Kultur 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgifter 15154 929 6906015 45,6% 5251520 1654495 15154929 -

Sum inntekter -3464 748 -1398386 40,4% -1154916 -243470 -3464748 -

Netto 11690 181 5507629 47,1% 409660 1411025 11690181 -

Enheten ligger høyt i forbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes
. 1.4 milioner utbetalt i tilskudd i løpet av året fire første måneder. Periodiseringa tar

ikke hensyn til dette.
. Kr 323.000 er bokført på idrett allerede. Budsjett og regnskap er ikke veltet over slik

at dette blir korrigert ved neste melding.

Totalt sett anses det for at enheten kommer til å gå i balanse ved årets slutt.

Vi har fått idrett/friluft som nyt ansvarsområde. Det er ført kr 323.000,- på regnskapet så
langt i år uten at budsjettet/øvrig regnskap er veltet over til dette nye ansvarsområdet. Det
kreves god økonomistyring for denne nye tjenesten, slik at vi får bygd gode erfaringstall dette
året.

3.5 Helse og omsorg

Tabell 15 - Netto forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for samhandlingsområde helse og
omsorg (i mil kr)

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvk Vurdert Avvk

Helse og omsorg 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Institusjon 59,12 24,80 41,7% 21,02 3,78 62,31 3,19

Hjemmetjenesten 48,92 20,46 41,5% 17,~9 3,07 55,23 6,31

Kjøkkendrift 2,74 1,33 48,6% 0,98 0,36 2,74 -

Helse 33,96 11,45 33,6% 11,87 -0,42 33,96 -

Miliø- Og habilitering 20,96 9,02 43,0% 7,50 1,52 20,96 -

NAV 16,61 5,92 35,5% 5,64 0,28 16,55 -0,06

Sum samhandlingsområde 182,32 72,99 40,0% 64,40 8,59 191,75 9,43
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Ut fra tilbakemelding fra enhetene gir prognosen et forventet merforbru på 9,43 mil. kr.
Basert på fjorårets tall for same periode samt årsresultat 2012, er det knyttet usikkerhet
rudt denne prognosen.

3.5.1 Institusjon

Tabell 16 - Forbrukpr 1. tertial 2013 og prognose for institusjon (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

I nstitus ion 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 70151521 27832179 39,7% 24696736 3135443 73011632 2860111

Sum inntekter -11027928 -3030847 27,5% -3675976 645129 -1070000 327928

Netto 59123593 24801332 41,9% 21020760 3780572 62311632 3188039

Årsprognosen ligger ca. 3 milL. kr. over budsjett. Dette forklares med følgende

Merforbruk på vikartgifter beregnet til mellom 2-2,5 milL. kr. Spesielt ferieavviklingen vil
medføre en utfordring.

En sykehjemsavdeling er en pilotavdeling i bemaningsprosjektet som har høye kostnader på
fast lønn, det ligger ikke ekstra midler i budsjettet for dette. Det er besluttet at piloten skal
drifte ut september 2013. Videre har det vært driftet med en ekstra nattevakt i forbindelse med
etablering av dobbeltrom, dette utgjør 1,77 årsverk. Utover dette har enheten kontroll på fast
lønn.

Forbrukspostene medisinsk forbrusmateriell, matvarer og medikamenter ligger over budsjett,
disse postene har ikke vært regulert i samsvar med prisstigningen. Samandlingsreformen og
mer krevende pasienter har gitt økte utgifter på medikamenter og medisinsk forbrusmaterielL.

Videre får enheten ikke inn tilstrekkelig på brukerbetaling i forhold til budsjett på tross av økt
antall pasienter (dobbeltrom). Enheten har ingen påvirkning på dette.

For å redusere anslått merforbruk mest mulig er det i samandling med hjemmetjenesten
definert konkete kortsiktige tiltak:

. Utfasing av dobbeltrom

o Effekt 2-4 milioner med å redusere institusjonsdrift og styrke hjemmetjenesten
. Kutt bruk av vikarbyrå

o Vil ikke gi kutt men vil medføre at vi holder oss til rammene
. Utnyte sykepleierressurser på en mer samlende måte

o Effekten er større rom i bemaningsplanleggingen
o Særlig vil dette gi effekt på sommeravviklingen

. Redusere nattevakter

o Stoppe ekstra innleie på 1,77 årsverk.

Fauske kommune er ((topptung)) på institusjonsdrift og skal enheten kutte så det monner
anbefales det at man reduserer tjenestetilbudet; færre plasser og mindre bemaning.
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Anet - endringer av ansvarsområde:

Sagatun og Moveien aldershjem skal defineres under institusjon. Kortids- og
rehabilteringsavdelingen skal defineres under hjemmetjenesten.

3.5.2 Hjemmetjenesten

Tabell 17 - Forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for hjemmetjenesten (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awìk Vurdert Awik

Hiemmetienesten 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 55721883 22585219 40,5% 19657520 2927699 62030850 6308967

Sum inntekter -6797976 -2121823 31,2% -2265992 144169 -6797976 -

Netto 48923907 20463396 41,8% 17391528 3071868 55232874 6308967

Prognosen viser at det går mot et merforbru på ca. 6 milL. kr. med same aktivitet som nå.
Det er et stort merforbruk på fast lønn på Paviljong 2-5-7. For Paviljong. 3-5-7 er det stort
merforbru pga Pilotprosjekt turus. Paviljongen driftes med over 4 årsverk mer enn det som

ligger i budsjettet.

Videre er det brukt eksterne vikarbyrå i første del av året og det medfører ekstra kostnader. På
overtid er det også et stort merforbru på 3 av ansvarene.

Piloten på Paviljong. 3-5-7 er sammen med Miljø og aktivitet så godt som uten overtidsbruk.

Når det gjelder kjøp av varer og tjenester, ligger alle enhetene godt under budsjett.

Hjemmetjeneste NordIest drifter med ekstra personell pga. økte arbeidsoppgaver ute. De har
fått tilført midler fra Sagatun og drifter med personell derfra også.

Følgende tiltak er satt í verk for å redusere merforbru

. Stoppet bruken av vikarbyrå.

. Hjemmelsregister tas i bruk for å holde orden i stilingene i alle enhetene.

Det jobbes nå med flere langsiktige tiltak for å oppnå budsjettbalanse

Anet - endringer av ansvarsområde:

Sagatun og Moveien aldershjem skal defineres under ínstitusjon. Kortids- og
rehabilteringsavdelingen skal defineres under hjemmetjenesten.

3.5.3 Kjøkkendrift

Tabell 18 - Forbruk pr 1. tertial 2013 og prognose for kjøkkendrif (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awìk Vurdert Awik

Kjøkkendrift 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 9664110 3291075 34,1% 3283100 7975 9664110 -

Sum inntekter -6921204 -1958226 28,3% -2307068 348842 -6921204 -

Netto 2742906 1332849 48,6% 976032 356817 2742906 -
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Området forventes å holde budsjettet, også her er prognosen usikker sett i forhold til tidligere
års resultat.

3.5.4 Helse

Tabell 19 - Forbruk pr l. tertial 2013 og prognose for helse (i kroner)

IHelse

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik
2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 41808918 13415355 32,1% 14486516 -1071161 41808918 -

Sum inntekter -7849127 -1965500 25,0% -2616376 650876 -7849127 -

Netto 33959791 11449855 33,7% 11870140 -420285 33959791 -

Enhet Helse starer opp ny gjennomgang av budsjett og regnskap i løpet av mai. Det vil bli
foretatt funksjonskartlegging og ressurskarlegging ved alle avdelinger. Det vil i tilegg bli
utført ROS analyser på enkelte utvalgte områder. Formålet med gjennomgang og karlegging
er kvalitetssikring av budsjett for 2014.

Det hefter noe usikkerhet vedrørende legetjenesten sin behov for vikarleie samt rekrttering

til ledig driftstilskudd.

Det arbeides mot budsjettbalanse samtidig som kostnadskutt vuderes fortløpende.

3.5.5 Miljø og habilitering

Tabell 20 - Forbrukpr l. tertial 2013 ogprognosefor miljø og habiltering (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Miliø- og habiliterinlZ 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 28080339 9108514 32,4% 9875796 -767282 28080339 -

Sum inntekter -7124436 -90301 1,3% -2374812 2284511 -7124436 -

Netto 20955903 9018213 43,0% 7500984 1511229 20955903 -

Enheten har et høyt forbruk i forhold til periodisert budsjett pr. 30.5. Dette skyldes først og
fremst at tilskudd fra staten vedr. ressurskrevende tjenester blir inntektsført i sin helhet først i
desember 2013.

Enheten er i ferd med å bygge ned et tiltak om bruk av makt og tvang overfor en
ressurskrevende enkeltbruker i Solvollveien. Dette innebærer at vi reduserer den daglige
bemaningen gradvis, i samråd med fylkesmanen, og omplasserer personalet til andre
avdelinger når det er mulig. Personalgruppen knyttet til Solvollveien har også fått tilført flere
bruere og avlaster dermed de andre avdelingene. Vi har derfor valgt å la ca.1.3 årsverk stå
vakant mens vi prøver å bygge ned og etter hvert avslutte tvangstiltaket. Likevel må vi, i
denne perioden, være forberedt på og bemane opp til 2: 1 dersom situasjonen endrer seg i
negativ retning.
Vi har også ledig 22.15 % BP A, dette beror på at vi ikke har klar å skaffe folk i stilingen.
Et vedtak om 40 % stiling BP A trer i kraft ved skolestar.
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Enheten har fått tilmeldt 3 nye bruere, hvorav 2 er til flytet, med til dels omfattende behov
for tjenester fra enheten. Bruerkontoret er nå i ferd med å stare kartlegging av den enkelte.

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjettrammen.

3.5.6 NAV

Tabell 21 - Forbrukpr 1 tertial 2013 og prognose for NAV (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

NAV 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 17279752 6120401 35,4% 5860436 259965 17172 240 -107512

Suni inntekter -667668 -198311 29,7% -222556 24245 -62400 43668

Netto 16612084 5922090 35,6% 5637880 284210 16548240 -6384

Enheten har overforbru på overføringsutgifter (sosialhje1psutbetalinger) med 597.762,-
i forhold til periodisert budsjett

Enheten har i forhold til budsjett lav aktivitet i kvalifiseringsprogramet (KVP).
Det forventes et svakt stigende forbru på området. Mindreforbruk på dette området går i
hovedsak med til å balansere overforbruk på sosialhjelpsutbetalinger.

Det er knytet stor usikkerhet til sosialhj elpsutgiftene for 2013. Tradisj one1t skal utbetalingene
reduseres mot vår og sommer. Enheten har så langt ikke merket en nedgang i behovet for
bistand. Det bemerkes at generelt høyere levekostnader får direkte innvirkning på kommunens
sosialhjelpsbudsjett.

Enheten jobber for å avklare flest mulig mottakere av sosialhjelp til arbeid og aktivitet. Videre
søker enheten et tett samarbeid med andre enheter for så tidlig som overhode mulig få
personer over mot arbeid og aktivitet. Enhetens forbru vil bli fulgt tett opp av ledelse og alle
tiltak vil bli vudert.

Enheten forventes å balansere ved årets slutt.

3.6 Plan og kommunaltekniske tjenester

Tabell 22 -Nettoforbrukpr 1. tertial 2013 og prognose for samhandlingsområdet plan og
kommunaltekniske tjenester (i mil. kr)

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Plan og Kommunaltekn 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Vei og gatelys 7,93 3,58 44,8% 2,70 0,88 8,93 1,00

Bygg-eiendom-Idrett 40,07 16,09 39,7% 13,95 2,14 40,39 0,32

Plan utvikling 4,37 1,67 35,0% 1,59 0,08 4,30 -0,07

5um samhandliniisområde 52,37 21,33 40,7% 18,24 3,10 53,61 1,25

Prognosen tilsier et forventet merforbru på 1,25 mil. kr. Usikkerhet er knyttet til værmessige
forhold resten av årets jf. stort forbru på gr av ekstra utgifter pga. værsituasjonen årets
fire første måneder.
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3.6.1 Vei og gatelys

Tabell 23 - Forbruk pr 1 tertial 2013 og prognose for vai og gatelys (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Vei og gatelys 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsproQnose kr

Sum utgiftr 9974394 4595429 46,1% 3382224 1213 205 10779520 805126

Sum inntekter -204336 -1018188 49,8% -682112 -336076 -185200 194336

Netto 7928058 3577241 45,1% 2700112 877129 8927520 999462

Som kjent så har vintersesongen 2012/13 forløpt seg svært ugunstig mht. kostnader. En
gjennomgang av allerede medgåtte utgifter til egne manskaper og innleide tjenester viser en
utgift på ca. 400.000,- Disse midlene ble brut i hovedsak til å forebygge/forhindre
større/flere skader på veier og anen eiendom. Som en konsekvens av vinterflommen ble
mange kommunale veier påført store skader, se tabell nedenunder.

Fauske kommune utførte i 2012 utbygging av parkeringsplasser ved Kjelvanskrysset og
Skihyta. I kontrakten med kommunens entreprenør A. Moan AS som utfører brøytetjenesten
inngår ikke disse parkeringsplassene pga. disse ble etablert etter avtalen var inngått. Dermed
er ikke disse kostnadene innarbeidet i budsjettet. Enhet VVA er foreløpig fakturert med kr.
27.200,- for brøyting i 2013. I vedtatt investeringsbudsjett for 2013 skal også
parkeringsplassen ved Daja Camping og Jakobsbaken nord og sør anlegges.

Tabellen under forklarer hvor store økonomiske konsekvenser alle veiskader påfører
veibudsjettet. Disse uforutsette utgiftene vil med stor sannsynlighet påføre veibudsjettet
overskridelser.

Tabell 24 - Oversikt over veier som er påført skader vinteren 2013
Veinavn Skadeomfan2 Kalkulert kostnad
Fauske 02 ome2n
øynesveien Deler av veien utvasket ca. 300 m 60.000,-
Rabbenveien Deler av veien utvasket ca. 100 m 10.000,-
Gang/sykkelvei Rognveien Hull i gangvei skadet asfalt 20.000,-
Vatnbygdveien Deler av veien utvasket ca. 80 m 50.000,-
Leivset Skade over to stikkenner 20.000,-
Vassryggen Deler av veien utvasket ca. 200 m 50.000,-
Holtanveien Div. utvaskinger 20.000,-
Bådsvik Deler av veien utvasket ca. 100 m 15.000,-
Solvika Deler av veien utvasket ca. 500 m 80.000,-
Vei til Stengvan Hele veien utvasket ca. 500 m 80.000,-
Valnesfjord
Nystadveien Div. utvaskinger 15.000,-
Nordengveien (Valnesfi ord) Div. utvaskinger 15,000,-
Bringsliveien Div. utvaskinger 15.000,-
Nordengveien (Kvitblik) Deler av veien utvasket ca. 100 m 20.000,-
Medliveien Div. utvaskinger 15.000,-
Sulit.ielma
Rishamem Deler av veien utvasket ca. 200 m 70.000,-
Sum 555.000,-
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Oversikt over merforbruk som skyldes en svært krevende vinter inkludert kutt i årets
veibudsjett, samt ekstra brøytekostnader til brøyting parkeringsplasser Sulitjelma.

Kostnader brøyting parkering Sulitjelma
Reduksjon veibudsjett 2013
Ekstra utgifter i fuL. m. vinterflom
Sum

100.000,-
500.000,-
955.000,-
1.555.000,-

Ekstrautgiftene som det vises er aven størrelse som vanskelig lar seg spare inn ved å redusere
sommervedlikeholdet av veier som fra før av er svært stramt. Likevel vil enhet VV A holde
stramt igjen på de poster som det er noe å kutte på. Under forutsetting aven ((snil))
kommende forvinter er det realistisk å forvente et overforbru for inneværende år på ca. kr.
1,5 mil.

For øvrig så har sommervedlikeholdet av kommunale veier har de seneste år vært minimalt.
Med bakgru i en svært kostnadskrevende vinter vil det heller ikke i år bli utført anet
soniervedlikehold enn kun nødvendig brannslukking av eventuelle veiskader. Veimerking,
vedlikehold skilt, redusert veihøvling og redusert kantslått er tiltak som vil bli vudert
iverksatt. I tilegg vurderes det om den ene runden med pærebyte av gatelys kan utgå.

Ved å iverksette ovemevnte tiltak medfører dette generelt dårligere vei standard og lavere
trafikksikkerhet på de kommunale grusveier. Besparelsen av og ikke å utføre pærebytte av
gatelysene vil kun gi kortsiktig økonomisk gevinst. Dette vil resultere at kostnadene bare blir
overført til påfølgende år.

3.6.2 Bygg-eiendom

Tabell 25 - Forbruk pr L tertial 2013 og prognose for bygg-eiendom-idrett (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Bygg-eiendom 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utgiftr 4660240 18267959 39,2% 16124688 2143271 47864069 1261665

Sum inntekter -6534888 -2181746 33,4% .2178296 -3450 -7477 584 -942696

Netto 40067516 16086213 40,1% 13946392 2139821 40386485 318969

Forbruet pr. 30.04 ligger betydelig høyere enn periodisert budsjett. Ca 1,3 mil. er ikke reelt
merforbru men skyldes at forsikringer, kommunale avgifter etc. er forskuddsbetalt. Dette
jevnes ut igjennom året.

Rest merforbruk knyter seg til følgende forhold:

ikke - budsjetterte utgifter på renhold av modulbasert paviljong på Vestrnyra hittil
brut 28000

Ikke-budsjetterte kommende utgifter på renhold modulbasert paviljong Vestrnyra
ca kr.- 100 000.-

Prognose for energiforbru tilsier et merforbru på ca. 1 milion kr.- i 2013.
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Slik situasjonen vuderes pr 30. april, tilsier dette et merforbru i størrelsesorden 0,3 milL. kr.
ved årets slutt

Bygg eiendom gjennomfører en spareplan med tiltak, denne vil ikke ha full effekt før siste
halvår.

3.6.3 Plan og utvikling

Tabell 26 - Forbrukpr 1 tertial 2013 og prognose for plan og utvikling (i kroner)
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Awik Vurdert Awik

Plan utvkling 2013 hittil hittil % Budsjett hittil i kr årsprognose kr

Sum utåiftr 10701649 3392561 31,7% 3701516 -308955 10631137 -70512

Sum inntekter -6331632 -1722712 27,2% -211054 387832 -633100 628

Netto 4370017 1669849 38,2% 1590972 78877 4300 133 -6988

Budsjettet for planutvikling 2013 omfatter i vesentlig grad lønnskostnader for fast ansatt og
nødvendige driftsmidler for drift av kontor og enheten. Enheten har nå full bemaning med
untak aven stiling som skal tilføres enheten (inkl lønnsmidler). Denne stillngen ventes å
være på plass i løpet av året.

I budsjett ligger det inne at 1 stiling på planutvikling skal finansieres ved bru av
næringsfondet. Dette er ikke riktig da finansieringen ble fjernet i 2012. Budsjettet er ved en
inkurie ikke rettet opp.

For budsjett 2013 ble gebyrsatsene for tjenester som enheten yter økt betydelig. Dette
forventes å gi betydelig økning i inntektene. Det er lagt inn ca 300000,- i økning i 2013:

Hele enheten har oppmerksomhet på økonomien. Vi vil forsøke å spare inn på drifta for å veie
opp mot feilbudsjetteringen av inntekt fra næringsfondet.

Enheten forventes å holde budsjettet ved årets slutt.

4.0 Budsjettreguleringer

Omfanget av budsjettreguleringer vil være begrenset av tilgang på ledige budsjettmidler. Det
har vi ikke, slik at budsjettreguleringene i denne omgang er tilpasninger knyttet til endring av
ansvarsområder

I budsjett 2013 ble det vedtatt at ansvarsområde idrett skulle flytes fra enhet Bygg/eiendom
til enhet Kultur. Videre ble det vedtatt at Ansvar Rehabiltering skulle flytes fra enhet
Sykehjem til enhet Hjemmetjenester, samt at ansvar Moveien skulle flytes fra enhet
Hjemmetjenester til enhet Sykehjem. Tabellen nedenfor viser nettoeffekten på de enkelte
enheters budsj ett

Tabell 27 - Budsjettreguleringer (i kroner)
Kultur/idrett 4399242
Park/idrett -4399242

Hjemmetjenester 1178344
Sykehjem -1178344
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5.0 Investeringer

Det vises til oversikt nedenfor over investeringsporteføljen for 2013 Of. tabell 28.)

Oversikten gir en kortfattet oversikt over status/fremdrift. Rådmanen har ingen yterligere
kommentarer mht. dette.

Rådmanen vil rette fokus mot prosjekt Sulitjelma skole hvor det som tidligere orientert om
til formannskapet hvor det pr mai 2013 er en overskridelse i forhold til budsjett på ca. 5 milL.
kr.

Alle reserveposter er benyttet og vi står nå foran fase 2 i prosjektet hvor rehabiltering av
deler av det gamle skoleanlegget skal gjennomføres.

Det vurderes fortløpende muligheter for kostnadsreduserende tiltak.

For de øvrige prosjektene er det ikke meldt om overskridelser i forhold til gitte ramer.

Tabell 28 - Oversikt investeringer (hele 1000)

PROSJEKT BEVILGNING FORUTETINGER STATUS

2013 FRAMDRIFT

Skolemateriell 1000 1000 pr år tom 2013 Pågående program

IT-utstyr 2000 Pågående program

FUNKE Helsenett

Aksjon skoleveg 200 I hht godkj trafikksikkerhetsplan

Erikstad kirkegård Egensak om sluttnansietlng

servicebygg Erikstad kirkegård 2000 TIdl finanslert2,1 mill Avventer stabilisering

Omsorgsboliger Fauskesentrum Sta rt omreg v/hel setunel/Buen

Omsorgsboliger Strøms nes Avventes - pri o etter EI a vei en

Sagatun Rehabilteringsbehovet utredes Utredning pågår Egen sak

EIaveien - Demensboliger Utkast reg plan ferdig

Samarb m/ISBBLetablert, skisseprosjekt medio juni

Torggl16 26000 Tidl finansiert 5,0 mill Prosjektet igangsatt

Sulitjelma skole 27728 I hht godkjent prosjekt Prosjektet pågår fremdrift ok

Økonomiske utfordringer

Vestmyra skole la 000 Oppstart planleggi ng Ihht ny skolestruktur

Mål ferdigstillelse: Skolestart 2016 Prosjektet pågår i hht forutsetningene

Valnesfjord skole Oppstart planarb i 2014

Ventekostnader ny skolestruktur 2000
Barnehage Sul itjelma 500 TIdl finansiert 0,6 mill Prosess pågår for samlokalisering m/skole

Boliger Tareveien 2000 TIdl finansiert 0,83 mill Samarbeid med VGS forberedes, rådgivere engasjeres

Oppgradering eksisternde boligmasse 2000 Ârllg bevilgning Utbedringerhelsetunet prioriteres

Oppgradering maskinpark 2000 I hht godkjent priorlteringsl iste Anskaffelser pågår

Oppgraderi ng gatelys 1000 Prioriteringsliste må utarbeides Prioriteringsliste godkjent i PLUT

Oppgraderi ng ti I LED-lys Rammeavtale

Allaktivitetshus 2200 Ferdig forptosjekt Arbeid med skisseprosjekt pågår, forventes ferdig tidlig høst

Skilting 150 Nye gatenavn, nye skiltplaner Løpende

Hels sykehjem Helsetunet 1200 Utskifting begge heisene Avventes Kostnader ved takrep. Prioriteres

Infrastruktur Sul itjelmafjellet 3400 Parkeringsplasser Jakobsbakken og Oaja Oajaveien

Vei inn til Fjellandsbyen Park,pl Oaja og Jakobsbakken

Øvti ge vei nett 2600 Prioriteringsiiste må utarbeides Prioriteringsliste godkjent i PLUT, rammeavtaler

Fotballhall 1880 Tomtekostnader Grunnboring bestilt

Ny tomt vurderes Egen sak om alternativ løsning

Tilskudd hall 5 mill overført driftsbudsjett

rest bev 2012 overf 2013

Samlokalisering tekniske tjenester 1000 Fors tudi e/forpros jekt Henv gJorttii nabokommuner, prosjektgruppe skal etableres

Kunstdekke Finneid grusbane 900 Samarbeidsprosjekt Finneid idretslag

KlargJ tomter Valnesfjord Fra tomtefond, pri o Furnesfeltet Reguleringsendring pågår

Salg kommunal eiendom -6000 Knyttettil finansiering av Inv 2013 Salg pr 29.4: ca 1,55 mill kr
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6 Finansforvaltning

6.1 Kortsiktig likviditet

Samlet innskudd i ban utgjorde pr. 30.04. 2013, ca. 76 milL. Dette er 20 mil. kr. mindre enn
på same tid for 1 år siden. Av banbeholdningen er ca. 20 mil. kr. til en hver tid bundet
opp ti skattetrekk på sperret banonto.

Resten er i hovedsak driftslikvider og varierer fra måned til måned i forhold til
lønnsutbetalinger, mottak av rametilskudd og skatteinngang. Disse kontiene er hovedsak
knytet til 3 måneders NIBOR-rente med fradrag fra 0-0,5 %. Når dette skrives er NIBOR-
renten 1,77 %.

Fi ur 1 - Kortsikti likviditet hittil 2013

Kortsiktig likviditet januar-april 2013
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Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakeditt er for tiden fastsatt til 3 måneders p.t
NIBOR med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Som figur 1 viser, har det ikke vært truet på
kassakeditt første tertiaL. Dette forklares med at nytt låneopptak på 64,5 milL. kr. inngår i
likvidbeholdningen og bidrar til positiv likviditet første del av året. Det må ut fra den
utfordrende økonomiske situasjonen kommunen er inne i, påregnes betydelig trekk i 2. og
spesielt i 3. tertiaL.

Tabell 28 - Rente kassekreditt pr mai 2013
3 mnd. NIBOR Påslag Rente

1,79% 0,85 % 2,64%

6.2 Langsiktig likviditet

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

1' b li 29 av .kt ka L La e - ersi ipita Viasseringer
Plassering 31.12.2012 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13

HjemfalIsfond Plassering Pareto 25518 26572 26561 26358 26572

HjemfalIsfond Plassering SBl Forvaltning 20210 20573 20796 20964 21105

Utvikling samlet portefølje 45728 47145 47357 47322 47677
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Figur2 - Utvikling plassering Pareto 2013
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Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt samen av følgende 2 produkter:

1 PARETO AKTIV
Aksjefondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende selskapene

på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofi enn
referanseindeksen. Investeringsfiosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite
transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig
potensial og investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er solid balanse,
god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising.

Fondet har siden oppstar i 2002 hatt en årlig avkastning på 15,0 prosent sammenlignet med
13,4 prosent for Oslo Børs Fondsindeks. Tilsvarende tall hittil i år er 8,3 prosent mot 8,1
prosent for referanseindeksen.

2 PARET O HØYRENTE
Fondet investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og industriforetak. Fondet
kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en høyere
avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i
obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjdn ligger mellom null og
to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for baner, pensjonskasser
og forsikringsselskap.

Tabell 30 - Vektingen mellom de to fondene
Markedsverdi Vekt % .

Pareto Akiv 8680939 32,40 %

Pareto Høyente 18 112 114 67,60 %

TOTALT 26793053 100,00 %
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Figur 3 - Utvikling plassering SB1 forvaltning 2013
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Kommunens plasseringer i Spareban 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellge rente og
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Pr 30.04. er vektingen mellom
de ulike produktene som følger:

Tabell 31- Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene

Markedsverdi Vekt % 

BANK o.l. 1271 264 6,02%
OBLIGMR 13 997856 66,33 %

EK-BEVIS 201182 0,95 %

AKSJER NORGE 2252265 10,67 %

AKSJERUTL 3381982 16,03 %

TOTALT 21 104549 100,00 %

Generelt er kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofi i tråd med vedtatt
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god
avkastning.
Pr. 30. april er verdien på plasseringene økt med 1,9 milL. kr. samenlignet med 31.12.2012.

6.3 Gjeldsportefølje
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 4 lån i Kommunalbanen og 1 lån i
KLP Kommunekreditt
I tilegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanen.

Ti b li 32 F, d l . Id 30 '12013a e - or e in/l gje en pr. . apri
Opprinnelig Restgjeld

Rente pr. d.d. Andel Rentevilkår
Rentebinding Innfridd

låneopptak 30.04,13 utgår år:

KOMMUNALBANKEN 211244 172 943 2,10% 37,56% Reg mot NIBOR kvartal 2031

KOMMUNALBANKEN 100000 94737 3,61% 20,58% Fastrente 5 år Des, 2016 2030

KOMMUNALBANKEN 72800 66733 3,83% 14,49% Fastrente 5 år Juli 2015 2040

KLP/Kommunekreditt 64200 62060 3,39% 13,48% Fastrente 3 år Des. 2014 2041

KOMMUNALBANKEN 64457 63920 2,10% 13,88% Reg mot NIBOR kvartal 2042

Totalt 512701 460393 100,00%
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Figur 4 - Utvikling 3 måneders NIBOR

Flytende rente (3 mnd. NIBOR + margin 0,25)

Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR (inkL. fastsatt margin 0,25). Som det framgår
har den flytende renten beveget seg lite siden årsskiftet. Når dette skrives har vi en flytende
rente på 2,12 %.
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FAUSKE KOMMUNE INVESTERINGSPORTEFØlGE 2012. status pr 31.8.2012 Vedlegg

PROSJEKT BEVILGNING ØKONOMISK FORUTSETNINGER STATUS ØKONOMISK

2012 RAMME FRAMDRIFT STATUS

Skolemateriell 100 200 100 pr år tom 2013 På~ående orogram

IT-utstyr 1200 Årl ig 80 forn 201~ Pågående program

IKT-folkevalgte ~oo Lesebrett folkevalgte Iverksatt

FUNKE Helsenett
Aksjon skoleveg 200 Trafikksikkerhetsplan Forslagtil trafikksikkerhetspllagt fram

Erikstad kirkegård 2450 8~50 Arbeid pågår i regi av Kirkel fellesråd

Servicebygg Erikstad kirkegård 4100 Grunnarb utført
Avventer stabilisering
Byggestart tidligst 2013

Omsorgsboliger Fauske sentrum 300 Samarbeid med eksterne aktører Ny intensjonsavtale m/ISBBLgodkjent
Konkrete prosjekter vurderes

Omsorgsboliger Strømsnes Strømsnesgården, ev nybygg

Eiaveien - Demensboliger Utkast reg plan ferdig
Gjennomføring i hht intensjonsavtale

m/ISBBL vurderes

Tilrettelegging samhandlingsreformen 2200

Torggt 16 2500 Proslektet igangsatt

Sulitjelma skole 2~~ 77728 I hht godkient Drosjekt Bvggearbeidene i gang Sak vedr

Utfordringer tilførselsanlegg VVA skole/barnehage
FremdrlftsDlan forskyves, dermed forberedes
også økte kostnader (prisstigning i Heri også

3-4 mnd gjennomgang av

Sak vedr innpassing barnehage forberedes økonomisk status

Vestrnyra skole 1100 21600 Alternativ sentralskol a Nv skolestruktur godkjent

Skolestruktur avklares Oppstart prosjekt ny skole forberedes

Valnesfjord skole Re noveri ng/ nybygg Prio etter Sulitjelma og sentr.skole
Sammenheng flerbrukshall
Alternative finansformer skal vurderes

Barnehage Erikstad 80 Leieavtale utgår Leieavtale forlenget med ~ år

Sammenheng skolestruktur sentrum
Barnehage Sulitjelma 1100 Vurderes sammen med skoleutbygging Vurdering pågår/sak forberedes

Boliger Blåskjelivn 5050 Bygg ove rtatt Overskr

.
Midlertidig brukstillatelse gitt 2-300,000,-

BoligerTareveien 830 Rehabilitering
Ev samarbeid VGS/Husbank forberedes

Oppgradering eksisternde boligmasse 200 1000 Paviljongene prioritert Planlagt arbeid ute på anbud
Omorlo ventllasj Sagatun

lastebil 2300 Bestilt, klar til brøytesesong

Oppgradering maskinpark 800 Årlig sum- 200 - uspesifisert Forberedes mot budsj 13/ø-plan

Prioriteringsliste må utarbeides

Oppgradering gatelys 500 Årlig sum- 500 - uspesifisert Prioriteringsliste godkj PLUT

Rammeavtale Inngått

Kulturhus SOL Avklare innhold og omfang Oppnevnt kulturhuskomite i gang
Rådhuset prio lokalisering Sekretariat: enhet kultur
Etablere egen kulturhuskomite

Sulitjelma samfunnshus 300 Avklare konsekv av fortsatt forsvarl drift Overført driftsregnskapet

Veg Hauan - Finneid 500 500 Ferdigstiling Prosjektet pågår i hht intensjonene

Infrastruktur Sulitjelmafjeliet 200 Parkeringspl Ski hytta Samarb m/vegvesen og SKS etablert
Parkeringspl Kjelvannskryss Prosjektet pågår I hht intensjonene

Parkeringspl Daja (turistiøypa)
Samarb Fylkeskornm, SKS, Statsskog og friviIl

Øvrige veinett 300 Prioriteringsliste godkj PLUT

Arbeid igangsatt i hht forutsetningene

Fotballhall 94 1440 Klargjøring tomt i 2012 Grunnundersøkelse/vurdering aug,
Inv tilskudd i 2013 Plantilsk FS

Fullfinansiering må avklares med Fauske Spri Avklaring ansvarsfordelinl! Dågår

Samarbe i dsavtal e/ ansvarsavkl ari ng Avventer fulifinansiering

Klungset Skianlegg 300 Sak F 5/3-2012

Overf driftsregnskap
Utbetalt

Kunstdekke Valnesfj grusbane 1100 Inkl flombelysning Arbeidet igangsatt

Fullfinansiering må avklares med Valnesfj IL

Klargj tomter Val nesfjord 200 Fra tomtefond Avkl grunneier pågår (Furnesfeltet)

Prio Furnesfelt og Haganeshaugen HaRaneshaugen sak F 23,4,2012

Salg kommunal eiendom -700 Alie typer eiendom Pr sept 2012 4136
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BUDSJETT 2013 - DRIFTSTILPASNINGER

Vedlegg: Ingen

Det vises til:

1. Regnskapsresultat for 2012 spesielt mht resultatene for driftsenhetene
2. Kostraaalyse framlagt i kommunestyret 8.5.2013

3. Gjennomgang av innspil med sikte på kostnadsreduserende tiltak i kommunens drift i
driftsutvalgets møte. 10.42013.

Parallelt med denne saken arbeider rådmanen nå også med økonomimelding 1/13 hvor den
økonomiske status pr 30.4.2013 vil bli gjennomgått.

Kommunestyret har bedt driftsutvalget gjennomgå den økonomiske situasjonen for kommunen
og å fremme nødvendige forslag for å bidra til å skape nødvendig balanse i kommunens drift.

Denne saken og økonomimeldingen henger naturlig nok nøye samen og vil bli sluttbehandlet
samtidig i kommunestyret 20.6.2013.

Gjennom den nye midlertidige endringen i kommunens organisasjon har det vært rådmannens
klare mål å sette et kraftig fokus på økonomistyringen i de enkelte virksomheter. Rådmanen har
vært tydelig på det ansvaret som alle virksomhetsledere har for å ta nødvendige grep for at
driften skjer i hht de rammer kommunestyret har satt i sitt budsjettvedtak.

Rådmanen er tilfreds med de prosesser som nå foregår i de forskjellge samandlingsområdene
og forventer at dette vil vise resultater.

Resultatene for 2012 viser at særlig omsorgstjenestene har store utfordringer. Disse er så
betydelige at det ikke er grulag for å vente at vi oppnår budsjettbalanse i inneværende år. For

at dette skal kune skje vil det være nødvendig å få iverksatt de strukturelle grep som
omsorgsplanen legger opp tiL.



Rådmanen forutsetter å komme tilbake til driftsutvalget fortløpende utover i 2013 for å
drøfte/foreslå nødvendige tiltak som kan bidra til at vi makter å gjennomføre de tiltak som er
nødvendige for å få kontroll/balanse i kommunens drift. Rådmanen konstaterer at vi har hatt
uvanlig store kostnader til vedlikehold (brøyting) av våre veger i vinter. Likeså forårsaket
flomsituasjonen i vinter betydelige ekstrakostnader.

Det synes også som at pensjonskostnadene er budsjettert for lavt. Rådmannen vil i
økonomimeldingen gjøre en nærmere vurdering av dette, men vi må forvente at behovet for
driftstilpasninger vil øke.

I det etterfølgende vil rådmanen gjennomgå de tiltakforslag som frem til nå er
bearbeidet/utviklet i samordningsområdene:

HELSE OG OMSORG:

Kortsiktige tiltak: Forventet resultat på årsbasis: 5 - 6 mil kr

Utfasing dobbeltrom
Kan frigjøre ressurser til Hjemmebasert omsorg

Ikke bruke tj enester fra vikarbyrå
Biligere å brue egne ansatte

Evaluering 3 pilot turuser
Sommer/Høst 2013

Rehabiltering & Kortidsavdeling
Må behandle riktig pasientgruppe

Bedre bruk av sykepleierressurser gjennom bedre
samhandling mellom avdelinger og enheter

Redusere nattevakter med minimum 1 nattevakt Juni 2013

Vurdere alle kjøp og reiser

Gjennomgang av alle Prosjektstilinger

Storkjøkkenet må vurdere råvarebruken

Langsiktige tiltak: Forventet resultat på årsbasis: 7,5 mil kr

Administrativ organisering
Vurdere ledertettheten i samordningsområdet

Riktig tj enestetilbud til bruerne i hht omsorgstrappa
Iplos - Registrering og oppfølging av caAOO bruere

Rendyrking av Hjemmetjenesten ved å skile ut Hjemmehjelp fra Hjemmesykepleie



Hverdagsrehabiltering ved å etablere ((hjemme-trenere)) for selvhjelp

Torggata 16 - Optimalisering av drift gjennom samlokalisering (2014)

Gjennomgang av N attjenesten

Paviljonger i drift som omsorgsbolig

Bemaningskontoret kan gi resultater i form av bedre turuser og mindre vikarinnleie

I anen sak fremmer rådmanen forslag til en varig strukturell endring i helse og
omsorgstilbudet i Sulitjelma. De kostnader som følger med denne omleggingen forutsettes
dekket innenfor de totale ramer som omsorgstjenesten nå disponerer.

OPPVEKST/KULTUR:

Kortsiktige tiltak: Forventet årseffekt: 2,33 mil kr

· Reduksjon av stilinger i skolesektoren
· Vakant skolefaglig rådgiver

· Vakant enhetsleder barne og famileenheten-

· Vakant stiling helsesøster fra og med sept 2013,

1,5
1,0
1,0
0,75

· Interne omprioriteringer
· Fokus på vikarer

· Vakanser

· Avvikling av arbeidsavtaler

· Mere fokus på samandling

· Mulige tiltak utover dette:

Avvikle det pedagogiske tilbudet på familiesenteret som ikke er en lovpålagt
oppgave. Innsparingspotensiale på årsbasis ca 0,5 mil kr.

Dette tiltaket bearbeides videre og blir ev realitetsbehandlet på et senere
tidspun.

Langsiktig tiltak:

· Fra 2016/2017 vil endringer skole- og barnehagestrutur gi en økonomisk gevinst

PLAN OG KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER:

Kortsiktige tiltak: Forventet årseffekt: Budsjettramen skal overholdes

Enhet Bygg/eiendom/idrett:



. Sommerstenging Fauskebadet

. Stenging av Sulisbadet permanent

. Ny renholdsplan, eksisterende plan er mer enn 15 år gammel, samtidig som vi ser fra

FDVU analysen at kostnadene innen renhold er for høye.
. Ikke inntak av vikar før etter 3 dager. Bruerne må ivareta enkelte funksjoner og ettersyn,

toalett 0.1. Egne ansatte brues som sykevikarer, ved å flyte personell fra en virksomhet
til en anen.

. All overtid skal beordres/godkjennes. Overtid som ikke er godkjent/beordret blir ikke

utbetalt. Unntak er nødsituasjon som oversvømmelse eller bran 0.1. Ansvarlig: alle
. Energiregistrering på hvert bygg og oppfølging i forhold til tidligere år. Avvik faktureres

bruer.( Månedlig gjennomgang ved ansvarlig vaktmester)
. Ikke byggrelaterte kostnader er brukers ansvar.

. SD anlegg og styringer: Nattsenking, helgestopp, stopp i ferier og bevegelige hellgdager.
Kun full belastning på ventilasjon når bygge er i fullt bru. Lettere bruk av byggene
krever ikke ventilasjon, dører og vinduer brukes til lufting

. Minimum vedlikehold bygg - kun liv og helse og forebygging som kan forhindre
ytterligere skader og/reduserte inntekter.

. Helse/sosialsenter i Valnesfjord er et bygg som delvis er i bruk. Noen av kommunens
funksjoner kan flyte inn hit og ut fra leide arealer.

EnhetVVA:

. Høy terskel for når manskaper rykker ut i fm vedlikehold av veger (også brøyting)

. Kun bransluking av vegskader, kantslått, merking av fotgjengeroverganger, høvling
grusveger.

. Ikke pærebyter gatelys i år

Rådmanen viser til foranstående gjennomgang og ber om tilslutning til de tiltak som
foreslår/prosesser som gjennomføres.

Rådmannen forutsetter fortløpende å komme tilbake til driftsutvalget hvor den økonomiske
status vuderes og ev nye tiltak blir lagt fram.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Det vises til rådmanens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre
budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formanskap og
kommunestyre å gi sin tilslutning til disse.

DRIF -049/13 VEDTAK- 22.05.2013

Mailen Toften (H) foreslo endring i plan og kommunaltekniske tjenester:
Kulepunkt 2.
Ønsker å endre punet til:



. Stenging av Sulisbadet midlertidig.

. Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak.

H' s forslag kulepunt 2 ble enstemmig vedtatt.
H's forslag (egen sak) ble enstemmig vedtatt.
Rådmanens forslag til innstiling med H' s endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 3
stemmer.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Det vises ti rådmanens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre
budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formanskap og
kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og
kommunaltekniske tjenester:
Kulepunt 2.
Endres til:

. Stenging av Sulisbadet midlertidig.

. Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak.

ELD-018/13 VEDTAK- 30.05.2013

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

UTTALELSE FRA ELDRERÅDET:
Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre
budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formanskap og
kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og
kommunaltekniske tj enester:
Kulepunt 2.
Endres til:

. Stenging av Sulisbadet midlertidig.

. Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak.

FOR-051/13 VEDTAK- 03.06.2013

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Det vises til rådmanens framlagte oversikt over titak og pågående prosesser for å bedre
budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formanskap og
kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og
kommunaltekniske tj enester:
Kulepunt 2.
Endres til:

. Stenging av Sulisbadet midlertidig.



. Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak.

Even Ediassen
Rådmann
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1.0 Innledning

Hensikten med perspektivmeldingen er å analysere de økonomiske rammebetingelsene og
påpeke konsekvensene av dette i et langt perspektiv. Kommunestyret vil da kunne aktivt
forholde seg til fremtidige utfordringer. Perspektivmelding er første del av
økonomiplanprosessen 2014-2017 ved at en tydeliggjør de økonomiske utfordringene i
kommende periode. Analysene er også grunnlaget for å fastsette resultatenhetenes totale
budsjettramme for 2014.

Fauske kommune har vedtatt ny kommuneplan, strategisk del for 2012-2025. I planen
fremkommer følgende visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha
oppmerksomheten rettet mot.

Visjon - Fauske mot år 2025

Fauske - folkehelsekommunen der alle trives

Økonomiske målsettinger

For å kunne oppfylle og legge til rette for visjonen til Fauske kommune må kommunen ha et
økonomisk fundament. I perspektivmeldingen 2013- 2025 ble det vedtatt målsettinger knyttet
til korrigert resultatgrad. Korrigert resultatgrad er det økonomiske resultatet før regnskaps-
tekniske føringer. Dette er en god indikator for det økonomiske fundamentet. For 2012 ble
ikke målsettingen oppfylt, samt at budsjett 2013 er ikke i samsvar med vedtatt målsetting.
Målsettingen er tidligere vedtatt til 1,5 prosent i 20 L 4, og at en innen 2020 oppnår en
korrigert resultatgrad på 3 prosent.

Figur 1- Resultat og målsetting korrigert resultatgrad 2009-2025

Resultat og målsetting korrigert netto resultatgrad 2009-2025
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Figur 1 viser et stort avvik fra målsetting i 2012. Med bakgrunn i de siste tre års resultat vil
det være en utfordring å kunne imøtekomme målsettingen.
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2.0 Planforutsetninger og utfordringer

2.1 Økonomiske utfordringer for Fauske kommune

Driftsregnskapet for 2012 viste et positivt netto driftsresultat på kr 1,84 milL. kroner og et
regnskapsmessig merforbruk på 1,75 mil. kroner.! Bak disse tallene skjuler det seg et netto
inntektsført premieavvik på 15,9 mil. kroner. Premieavviket er ingen reell inntekt, og må
dessuten utgiftsføres over de neste 10 årene. Netto driftsresultat 2012 inneholder også
inntektsført momskompensasjon fra investeringer på 10,9 milL. kroner, ser vi at netto
driftsresultat i realiteten er negativt med 24,9 milL. kroner i 20l2. Dette er et meget svake tall
som Fauske kommune ikke kan drifte med over tid.

Driftsresultat
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er et viktig nøkkeltall for kommunen.
Dette viser hvor mye kommunen kan disponere til investeringer og avsetninger etter at en har
betaltløpende driftsutgifter, renter og avdrag. Statens anbefaling til kommunene er at netto
driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør være på 3 prosent. For å få et riktig bilde
av driften, er det nødvendig åse bort fra en del regnskapsposter som påvirker driftsresultatet-
viser her til årsmelding for2012.

Tabell 1 - Resultatgrad 2012-2009 i prosentog mil. kroner

Prosent 2009 2010 2011 2012

Netto resultatgrad 5,33% 0,29% -1,08% 0,27%

Korrigert netto resultatgrad* 1,59% -1,89 % -1,73 % -3,78 %

Målsetting 0,40%

Avvik fra målsetting -4,18%

i

MilL. kroner 2009 2010 2011 2012

Netto driftsresultat i regnskapet 32,98 1,77 -7,00 1,85

Korrigertnetto driftsresultat* 9,46 -11,36 -11,12 -24,98

Målsetting 2,64

Avvik fra målsetting. 27,62

*Korrigertfor premiavvik pensjorii e'!dring verdipapirer, inntektsført momskomp

For 2012 var vedtatt målsetting 0,4 prosent, noe som skulle gitt et netto korrigert driftsresultat
på 2,64 mil. kroner. Resultat ble et avvik på 4,18 prosent eller 27,62 milL. kroner i forhold til
den vedtatte målsettingen. Over tid kan ikke den korrigerte resultatgraden være negativ, da
dette bringer kommunen inn i et økonomisk uføre ved at kommunen tilslutt går tom for
likvide midler.

Pensjonsutgifter
Det har vært store økninger i kommunens pensjonsutgifter. Spesielt var det en stor økning fra
2011 til 2012. Lavere garantert rente og krav til avsetninger i pensjonsselskapene er viktige

! Forskjellen på disse to resultatbegrepene er at det 

første viser resultatfør såkalte interne

finansieringstransaksjoner som består av overføring til investeringsregnskap samt bruk og avsetning avfond.
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.forklaringer. Det forventes en. øknng i pensjonsutgiftene fremtil20 16.. Regnskapsteknisk
kompenseres de høye pensjonsutgiftene med positive premie avvik. Bru av premieavvik

reduserer kommunens likviditet, samt at det dèkker over de reelle driftsutfordringene.Kraftinntekter .
Kraftinntekter fra konsesjonskraft og aksjeutbyte er inntekter forbundet med. en. viss. risiko.
Fauske kommune er helt avhengig av disse inntekt.enefor å ha tilstrekkelig finansiering for å

videreføre dagens driftsnivå. Kraftinntektene (konsesjonskraft og iltbyte) er redusert med 
ca

1 O,Omil.kroner til samineh de to sisteårene~ Eiendomsskatt på verker og bruk (kraftverk)
har økt i perioden og kompenserer noe for bortfallet av kraftinntektene. Reduserte
kraftinntekter førertilytedigere økonomiske utfordringer forF auskekommune.

Tilpasninger
For å oppnå en sunere økonomisk driftinådriften tilpasses og optimaliseres. Effektivisering
i.tjenesteproduksjon..omfatter.¡. all..hovedsak.reduksjon.i.bemaning...De .siste.årene.har
regnskapet kommet utibalanse ved å skyve framtidige pensjonskostnaderforanseg

. (ìnntektsføring av premieavvik), og ved bruk 
aV momskompensasjon fra investeringer i

driften~ lårene framover vil inntektsførtpremieavvik begynne å virke i negativ retning. Fra
ogmed2014 vil allmomskompensasj on fra investeringer være borte fra driftsinntektene.

Regnskapet for 2012 viser at en ikke har klar å oppnå nødvendige kutt i driften som det var
lagt opp til i budsjettet. Det er på det rene at den generelle budsjettdisiplineniFauske
kommune over f1ereår ikke har vært tilfredsstilende. I tilegg er det rådmanens oppfatning
at det ikke er mulig å gjennomføreenomfattendedriftstilpasning utenat det også vil måtte
påvirke dagens tjenestenivå. Utfordringen er å kune opprettholde en tilstrekkelig kvalitet
med lavere bemaning. Alternativ eller i tilegg kan også tjenestetilbudet reduseres eller
avvikles. Således vilbåde brukere og ansatte måtte merke at aktiviteten må tilpasses.

Kostra-analysen2012 viser at det er mulig å tilpasse driften. Analysen viser at deLer
komnunersomdrifter de sammetjenestene mer effektivLennFauske komnune. Det er gru
til å tro at siden Fauskekomiuneover tid har hatt gode inntekter ikke har vært kritisknöktil

bruen av økonomiske midler. Dethar ikke vært nødvendigâvurdere alternativer når en har..
hattråd til å opprettolde og utvikle tjenestetilbudet ikomiunen.

2.2 Økonomiske utsikter nasjonalt

I Europa domineres politikken og den økonomiske utviklingen fortsatt. av en finanspolitikk
som kutter i offentlig sektor og øker skattene, .samtidig.somdeneÙlopeiske sentralbanen
forsøket å stimulere økonomien gjennom lave renterogekspansivlikviditetspolitikk.. .SSB

. forventer ingen oppgangi veksten hos Norges handelsparere i 2013. Det erbedreutsiktèr

for 20 14, men det er ikkegrunntilåtro på en internasjonal konjunturoppgang før i 2015;

Denne svake utviklingen vil påvirkenorskøkönomi de nærmeste årene. Eninå fortsatt regne
med en klart lavere vekst i fastlandsøkonomien enn det som har vært vanlig i norske
konjunkturoppganger. Utviklingen i. norskøkonomi pregesiinidlertid av tre spesielle faktorer:
solide stats finanser som gjør detmuligå føre en annen finanspolitikk enn landrundtoss,en
svært løoosom petroleumssektor somekspaiiderer og høy arbeidsinnvandring..



Den økonomiske veksten målt med BNP Fastlands-Norge ble på årsbasis 3,5 prosent i 2012,
som er den høyeste veksten siden 2007. Unormalt høy kraftproduksjon i fjor og lav året før
bidro imidlertid til å trekke denne veksten opp med 0,3 prosentpoeng slik at den
underliggende veksten bare er et halvt prosentpoeng høyere enn trendveksten.
Petroleumsutvinningen lå på same nivå som året før, etter mange års fall. Dermed
endte fjorårets økning i BNP i alt på 3,2 prosent, som er den høyeste veksten siden 2004.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med bare 1,8 prosent i 2012. Det er således
utviklingen i markedsrettet virksomhet som har bidratt til den høye veksten i
fastlandsøkonomien.

SSB's vudering av konjunturtviklingen de nærmeste årene er litt mindre positiv enn
tidligere. En krisepreget økonomisk utvikling hos mange av Norges viktigste handelsparnere
er forsterket i senere tid og i 2013 kan veksten ute bli enda lavere enn året før. Den
økonomiske politikken i Norge ventes ikke å gi sterke impulser til yterligere vekst utover at
lave renter fortsatt virker positivt på innenlandsk etterspørsel.

Styringsrenta har i snar ett år vært på 1,5 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng over det
rekordlave nivået sommeren 2009. Som årsgjennomsnitt var styringsrenta på 1,55 prosent i
2012. Dette er 0,20 prosentpoeng lavere enn i 2009, som til nå har vært det laveste nivået for
styringsrenta på årsbasis. Hvis ikke renta i Norge hadde vært så lav, vile krona trolig vært

. enda sterkere og dermed forsterket problemene for konkuranseutsatt næringsliv.

Den gjennomsnittlige utlånsrenta fra finansinstitusjoner på rammelån med sikkerhet i bolig er
en god indikator for boliglånsrenta generelt. Ved utgangen av 4. kvartal 2012 var denne renta
3;7 prosent, mens gjennomsnittliginnskuddsrente var 2,3 prosent. Både rammelånsrenta og
innskuddsrenta var uendret fra kvaralet før og 0,3 prosentpoeng lavere enn same kvaral
åretfør. Differansen mellom disse to rentene har dermed ikke endret seg det siste året.

I prognosene legger SBB ti gru at Norges Ban holder dagens styringsrente uendret ut
2013. Dette følger i stor grad av den svake internasjonale utviklingen, som gir lave renter ute.
På årsbasis blir dermed styringsrenta enda litt lavere i år enn i fjor. Sterk krone, lav inflasjon
og moderat press i økonomien er gruer for å holde rentenivået lavt. Høy utlåns- og
boligprisvekst trekker i retning av økt rente. Norsk økonomi nærmer seg det SSB betraker
som en normal kapasitetsutnytelse i makro, og inflasjonen vil trolig øke. SSB tror derfor at
styringsrenta vil bli økt gradvis fra 2014. Pengemarkedsrenta følger i stor grad styringsrenta
og er i 4. kvartal 2016 kommet opp i 4,1 prosent.

I 2012 økte inntektene i kommuneforvaltningen med knapt 6 prosent, til 4 L O miliarder
kroner. Veksten i utgiftene var noe sterkere og underskuddet økte følgelig, fra 19 ti 23
miliarder. kroner. De fem siste årene sett under ett har sektoren hatt et underskudd på mer enn
100 miliarder kroner. Et høyt investeringsnivå over tid har bidratt til dette. Mange år med
underskudd har ført med seg en sterkt voksende gjeld.

I både stats- og kommuneforvaltningen er det lønnskostnadene som er største komponent.
29,9 prosent av alle sysselsatte i Norge var sysselsatt i offentlig forvaltning i 2010. Antall
sysselsatte personer i offentlig forvaltning har økt med 1,7 prosent fra 2011 til 2012. Denne
veksten har variert lite fra år til år siden midten av 2000-tallet. Kommunale helse- og
omsorgstjenester har hatt en relativt stor vekst i sysselsatte de siste årene. En finner flest
sysselsatte innenfor helse- og omsorgs sektoren, med 53 prosent av de sysselsatte i offentlig

6



. forvaltning. Undervisningssektoren og offentlig administrasjon (som. blant. anet. omfatter
kommunal og statlig administrasjon; politi og rettsvesen) følger etter med andéler på omlag
20 prosent hver, Sysselsatte i forsvaret og kultursektoren utgjør sinåandeler av totalen.

2.3 Kommune proposisjonen 2014

,/

I forslaget til kommuneopplegg for 2014 varslerRegjeringenenøkningi frie inntekterpåS-,.
5 Kind. kroner. Dette er en betydelig iimtektsøknng, men befolkningsvekstenspisér opp
mer enn halvparten~

Etter KS'beregiiinger vil rudt 3,1 mrd, kroner av veksten i frie inntekter gå med bate til å
tilbysame standard og dekningsgrad påtjenestenei2014 somi2013, gitt uendret
.prodlitivitet. Bakgruen er den sterke befolkningsveksten Norge for tiden opplever.. Men
den aller største kostnadsøkningen erknytettildènsterke veksten i aldersgruppen 67-7 4år
og detøktebehovetfor pleie- omsorgstjenester.

På bakgru av Prop; 146S (kommuneproposisjon 2014) somblelagtfrain7. mai 2013 og
revidert nasjonalbudsjett 2013; harfylkesmanenlaget en oversikt over de viktigste
momentene.

Skatteanslagetfor.kommunesektorener.uendret sammenliknet. med anslaget i
Nasjonalbudsjettet 2013. Skatteinitektenefor 2012 ble 0,7 mrd.lcroner høyere
enn lagt til grui N asJoiialbudsjettet 201 3,Isolert sett tilsier dette en tilsvarende
oppjustering av skatteinntektene i20 13. Imidlertid er anslagetpålønnsveksti2013
nedjustert fra 4 til 3% prosent på bakgru av lønnsoppgjøret. Nedjusteringen av
lønnsveksten avlaster kommunenes utgifter, men trekkerogsåned veksten i.
skatteinntektene. Etter en samlet vurderinger skatteanslageti201 3 ikke endret.
Minimumstilskudd tilikke-konuunale barnehager økes. I statsbudsjettet 2013 ble det
foreslått åøketilskuddetfra92til94prosent. av det de kommunale barehagene

mottar ioffentlgfiriansiering,med virkning fra1. august 2013. N å foreslås det at
tilskuddet økes yterligere til 96 prosent fra samme tidspunkt Rametiskuddet til
kommunene økes som en følge av dette med 60 milL. kroner~ .. .
Tilskudd til utleieboliger. Tilsagnsramen økes med 33 milL. kroner, ti totalt 522
inil. kroner~ Det varsles ogsåikonuuneproposisjonen atregjeringenvilstyrke
tilsagnsrammen med yterligere 67 milL. kroner i 2014. Dette støtter oppunder
kommunenes boligsosiale arbeid ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger
for .flyktninger. og andre vanskeligstilte. grupper.
Anslaget på kostnadsvekst (deflator)ikominunesektoreni 2013 er nedjustert fra 3,3

prosentinasjonalbudsjettet til 3 prosent Av dette vekt1eggeslønnsvekst2/3,. og..
prisvekst1/3.Lønnsvekstanslaget (giennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert fra 4
proseút i nasj onalbudsjettet ti13 ,5 prosent basert på ferdigforhandlede. lønnsoppgjør.
Nedjusteringen avdeflatorbidrar isolert sett til å trekke opp den reelle iímtektsveksten
med L mrd. kroner, èttersom.komiunesektoren allerede er kompensert for anslått pris-

oglønnsvekst i nasjonalbudsjettet(da anslåtttil4prosent). Dette er penger
kommunene får beholde. . .. .



Kommuneopplegget 2014
.. Regjeringen foreslår en realveksti kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på

mellom 6 og 6~mrd. kroner (regnet fraRNB-:nivå2013).Av veksten vil mellom 5 og
5~ mrd. kroner være frie inntekter, Regjeringenlegget med dette til rette for fortsatt ..
utbygging av kommunale tjenester.

. Inntektsveksten måses i samenheng med økte utgifter for kommunesektoren som
følge av befolkningsvekst. Det anslås atom lag 2,8 mrd. kroner av veksten i frie
inntekter i 2014 vil gå med til å dekke merutgifter knytet til den demografiske
utviklingen.

. Koinuienes pensjonspremierhar økt sterkt de senere år. Premienivået vil være hø
.. ogsåi 2013 Som følge av at Finanstilsynethar pålagt pensjonsordriingeneåtahøyde
for øknèvealder i pensjoiissparingen~

. Det høye premienivået i 201Jbidrar til en vekst i de regnskapsmessige

pensjonskostnadene for 20 14. Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil blier
usikkert. Kostnadsveksten avhenger blantannet av innstramingen i
beregningsforutsetningene for 2014; noe som blir tatt stiling til over sommeren.

Oppsummert .
Kommuieopplegget for 2014 legger tilrette for fortsatt utbygging av kommunale tjenester.
Samtidig vetvi at situasjonenforkommunene fremover vil bli mer krevende,Komnunene
bør væreiforkantavutviklingenog sefraniover nårde planlegger sin virksomhet. Ettav
tiltakene i innovasjons strategien erframskrivingeneav befolkningsutviklingen.
Framskrivingene kan være. et godthjelpemìddèl for kommunene i forhold til kommendehovedutfordringer. . .

Noen statlige styringssignal 

. 19 . april lahelseministerenfram stortingsmeldingen"Morgendagensonisorg".
Meldingen legger vekt på hvordan viskalutvikle nye omsorgsformergjennom ny
teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og
fysiske ramer. . . .

. Regjeringen vil arbeide videre medåstyrke folkehelsearbeidet oglafram
Folkehelsemeldingen(Meld. St. 34 (2012 - 2013))26; apriL Trevidert
nasjonalbudsjett 20l3er det foreslått å øke tilskuddene til frisklivssentralerined 14
milL. kroner, . Det er en målsetting at flere kommuner skal etablerefrisk1lvssentraler. I
revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslås det videre å øke bevilgningen til KSi2013
med 6 milL kr til å etablere etfolkehelsenettverkniellomkommuner. 180mil.kroner
til helsestasjons~ogskolehelsetjenesten skal fordeles gjennom rametì1skuddet og er
innenforramenfor de frie inntektene tìlkommunenepå 4-4'imrd, kroner. Konket.
opplegg forfordelingen skal skjei dialog med KS.

SSH'sbefolkningsprognose har ulike alternativer iforhold til frtbarhet, levealder,.. .
innenlands flyting og netto innvandring. Det vil væte betydelige forskjelleri

. befolkningsveksten fremover, .da det har vært en sentralisering.av.befolkringover lang tid~
Det skyldesdetinnenlandske flytemønsteret; hvorstrømmenførstogfremst gårtil
storbyområdene. T den videre betraktningen er hovedalternativet lagt tilgtlÙ ~ også kalt

"Middels-modelleii"; Denne erogså benytetiøkonomiplanen2013-20 16.



I prognosene forventes det en svak vekst i innbyggertallet totalt i Fauske kommune. Det
forventes også at utviklingen i alderssammensetning vil fortsette, noe som primært innebærer
flere eldre innbyggere.

Figur 2 - Forventet befolkningsutvikling totalt i Fauske kommune

Prognose antall innbyggere totalt i Fauske kommune 2013-2025
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Figur 3 viser utviklingen for de tre befolkningsgruppene som mottar de største ytelsene av
kommunale tjenester. Befolkningsgruppen 0-5 år er stabil i hele perioden, mens gruppen 6- 15
år har en svak nedgang frem mot 2017. For tjenestetilbudet innebærer det at Fauske kommune
har nødvending kapasitet, men at en optimalisering av tilbudet bør gjennomføres for å sikre
kvalitet og god økonomi. Når det gjelder befolkningsgruppen over 67 år er den økende i hele
perioden. Det innebærer at tjenestetilbudet til denne gruppen vil øke, og det vil være helt
avgjørende for en bærekraftig økonomi at dette gjennomføres med god planlegging. Det må
bli større fokus på hjemmetjenesten og at tjenestetilbudet er i samsvar med omsorgstrappen.

Figur 3 - Forventet befolkningsutvikling aktuelle aldersgrupper i Fauske kommune

Prognose ulike innbygger grupper i Fauske kommune, 2013-2025 
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Figur 4 viser utviklingen for 6 åringer og 80 åringer. Dette gir en god indikasjon på behovet
til bamehage-/skoleplasser og institusjonsplasser. Antall 6 åringer er stabilt, noe som også
figur 2 viser. Når det gjelder antall 80 åringer er trenden økende i hele perioden, og det er
denne gruppen (og oppover) som vil kreve de tyngste tjenestene fra hjemmetjenesten og
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institusjon. Det blir derforviktig at tjenestetilbudet er i samsvar med omsorgstrappen, slik at
kommunen kan optimalisere bruken av kommunale midler ved at en ikke setter inn for
omfattende tilbud for tidlig.

Figur 4- Forventet befolkningsutviklingfor antall 6 åringer og antall 80 åringer i Fauske
kommune

Prognose antall 6 åringer og antall 80 åringer i Fauske kommune, 2013-2025
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Figur 5 viser utviklingen for befolkningsgruppen 20-66 år. Denne gruppen mottar mindre
kommunale ytelser, men det er denne gruppen som betaler skatt. Fauske kommune har lav
skatteinngang i dag, og med denne befolkningsutviklingen vil den ikke økes.

Figur 5- Forventet befolkningsutviklingfor aldersgruppen 20-66 år i Fauske kommune

Prognose antall innbygger 20-66 år i Fauske kommune, 2013-2025
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Befolkningsutviklingen og sammensetning er den viktigste forutsetningen for beregning av
fremtidige rammeoverføringer fra staten. Primært når det gjelder rammeoverføring,
skatteinngangen vil også bli påvirket av befolkningsutviklingen. Hovedalternativet slik det
fremstiles ovenfor legges til grunn for beregning av fremtidige overføringer fra staten.
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3.0 Analyse av inntektene i perioden 2014-2025

Inntektene til kommunen består primært av rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av
statlige føringer og fordelingsrnodeller. Av andre betydelige inntektskilder, har kommunen
inntekter fra kraft og eiendomsskatt. Analyser at fremtidige inntekter vil danne grunnlaget for
de økonomiske rammene kommunen har tilgjengelig for drift og utvikling av tjenestetilbudet
til kommunenes befolkning.

3.1 Statlig rammeoverføring
Statlige overføringer er todelt. Det er rammetilskuddet som tar utgangspunkt i
befolkningssammensetning og kommunens andel av skatt på formue og inntekt.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har en modell for beregning av rammetilskudd. Modellen
bygger på den kunnskapen KS har om inntektssystemet (IS) og rammebetingelser som er
trukket opp i statsbudsjett samt kommuneproposisjonen. Modellen er enkel, men samtidig
fleksibel for individuelle endringer fra den enkelte kommune. Rådmannen har tidligere
benyttet denne modellen i budsjettprosessen for å beregne de statlige overføringene.
Erfaringene er at modellen er pålitelig.

Når en skal vurdere fremtidige rammeoverføringer må kommunen selv vurdere sin egen
utvikling i folketall. I denne perspektivmeldingen er det lagt inn tall for forventet
befolkningsutvikling i henhold til hovedtendensen. Konsekvensen av hovedtendens er at
rammeoverføringen til kommunen øker foråivareta at befolkning over 67år øker. Med andre
ord forventes det at tjenestetilbudet til denne gruppen utvides i takt med
befolkningsendringen. øvrige endringer er mindre fremtredende.

Fauske kommune er en svak skattekommune som ligger under 90 prosent av
landsgjennomsnittet. Det forventet en reduksjon i den skattepliktige delen av befolkning, slik
at i forhold til det blir det ingen bedring. Den svake skatteinngangen blir kompensert en del
gjennom inntektssystemet til kommunen. Når det gjelder skatteinngangen legges det inn et
skattenivå som svakt reduseres i hele perioden. Det er ikke tatt hensyn til at staten kan endre
forutsetninger og beregningsmetoder eller at det skjer noen nye bedriftsetableringer i Fauske
som vil kunne øke skatteinngangen.

3.2 Kraftinntekter

Kraftinntekter består av konsesjonskraft og kvotekraft. Utbytte fra SKS og Fauske lysverk
kan også betraktes som kraftinntekter. Kraftinntekter er forbundet med risiko, noe som passer
dårlig inn i kommunal drift som trenger stabile rammebetingelser. I tilegg får Fauske
kommune inn betydelige midler i eiendomsskatt fra kraftverk, noe som er en stabil
inntektskilde

Konsesj onskraft

Som forventet ble det en betydelig lavere pris på konsesjonskraften i 2013 enn i 2012. Fauske
kommune fikk en god pris på konsesjonskraften i 2012, mens den i 2013 var 30 prosent
lavere. Utviklingen i kraftmarked tilsier at det ikke vil bli en prisoppgang i nærmeste fremtid.
Med bakgrunn i målsettingen om utbygging av fornybar energi tilsvarende 26 TWh/år i ekstra
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Med bakgrnn i den forventede .kraftutbyggingen.i Norge, kombinert med forventninger til
mere nedbør, er det grunn til å tro at kraftprisene vîlholde seg pådagensnivåtil2020 er
passert.

produksjonfrem til 2020 har en innført ordningenrnedelsertifikat sortskaLstiniulere til den
største kraftutbyggingen i Norge noensinne. 26 TWh/år tilsvarer forbruettilhalvparen aV .
alle husholdningene i Norge. Utbyggingene avstore vassdråger gjennomført, så Iiåerdet
snakom oppgradering av gamle kraftverk; utbygging av mange mindre kraftverk, samt
vindkraftogandrefomybarekraftkilder. Barei Fauske er detvarsletutbygging av94 GWh
fordelt på 8 prosjekter. De enkelte prosjektene er såpass små at dette sansynligvis ikke vil gi
merekonsesjonskrafttilkomnunen; Utbyggingsavtaler må forhandlesfrem, nOe som kan gi ..

· avgrensede inntekter til kommunen.

Kvotekraft
Fauske kommunes rettigheter tilkvotekraft blei20081eid ut tilBKS produksjon foren
tiårsperiode~ Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på 60,3 milL. kroner.
Denneinntektenbleved avtalens.inngåèlse i samråd med Fylkesmannen i Nordland kun ført i

balansen; og skal deretter inntektsføres medl/lOT perioden 2010-2020; Ny avtale må inngås
fra2021.Déter usikkert om et nyt salg i 2022 vil gi høyere inntekter, sett i forhold tilde
store utbyggingene som er gjennomførtfrem mot 2020.

Utbyte
Aksjeutbyte er frapostene i SKSogFauskeLysverk Avdisse er aksjeposten Fauske
kommune har iBKS den desidert største. Utbyte vil avhenge av resultatet for SKS,noesom
henger sarenmed strømprisen og investeringsnivået i SKS. Detvar i budsjett 20131agtinr
.etutbyte på 13 milL kroner, mens utbyte ble 9, 3 milL. kroner. Et tisvarende nivå på utbyte
var det ogsåi2012. . . .
Siden det forventes en lav strømpris fremover,. sanit muligkapitalkrevende utbygginger i regi
av SKS i den neste 10 års perioden, niedførerdet at en ikke kanlegge inn et for stort forventet
utbyte fra SKS.ldenne inntekst analysen leggesutbytetfor20l2og2013 til grunn for
fremtidig utbyte frem til 2020. Utbyte økes gradvis fra 2020 når utbygginger er gjennomført
og når kraftmarkedet forhåpentligvis har stabilsert seg. . . .

Eiendomsskatten iFauske kommune beregnes på boliger i tettbygd strøk, næringseiendomner
og verker/bruk Skattenberegnes av 25 prosent av takstgrunnlag på eneboliger, 50 pro sent på
næringseiendomner og J 00 pro sent på veiker og bruk.

Eiendomsskatten utskrives etter høyeste tilatte sats fastsatt av skattedirektoratet, og er 7
promile av takstgrunnlag. .
Totalt utskreveteiendomsskattfor 2013 erberegnettil29,9 milL kroner. Dette erenøkning

fra 2012 med 2,9 mil. kroner, som en konsekvens av at maksgrensen for eiendomsskatt for
kraftanleggoverlÖMWerøktnoe i 2013. Det erikke lagtiiinenforventet yterligere økning

. 
på eiendoinsskattfra kraftanlegg fra 2014. .
Når det gjelder øvrig eiendonisskattviLny lO~årstaksering ventes å gi3-5milL kri økt
eiendomsskatt i perioden 2015-2025. Legger inn i forventet inntektsprognose på 34,0 milL
kronerieiendomsskattfta 2015, samten svakjusteringi 2014.
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I denne analysen er det ikke forutsatt en økning av eiendomsskatten utover den kjente
endringen for eiendomsskatt for kraftanlegg, samt ny 10-års,taksering.

3.4 Andre felles inntekter

Momskompensasjon fra investeringer
Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Merforbruket i driften har den
konsekvensen at en blir tvunget til å finansiere en del av driften med momskompensasjon fra
investeringer, selv om en ikke har budsjettert med dette. Dette er i henhold til
regnskapsregler. Denne muligheten fases ut etter 2014.

Rentekompensasjon for investeringer
Dette er statlige kompensasjonsordninger. Det er i 2012 budsjettert med til sammen 3,9 milL.
kr i rentekompensasjon. Hensikten med dette var å stimulere til investeringer i samsvar med
statlige satsingsområder. Prognosen forutsettes det at dette vil gradvis avta i takt med at
lånemassen blir nedbetalt.

3.5 Fond
Det er flere typer fond som disponeres ulikt:

. Disposisjonsfond skal bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts
og investeringsregnskapet.

. Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i
investeringsregnskapet;

. Bundne fondsmidler består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Midlene
kan ikke benyttes fritt av kommunen men kun benyttes til de formål de er bestemt for.

. Det er kun disposisjonsfond som kan benytes til ordinær drift eller benyttes til dekning av
regnskapsmessig merforbruk av ordinær drift. Pr. 31. 12.2012 var det til sammen 12,4 mil.
kroner avsatt på disposisjonsfond. Dette er redusert til 7,9 mil. kroner som følger av vedtatt
inndekning av merforbruk 2012 på kr. 1,75 mil. kroner, samt at 2,65 mil. kroner er disponert
til vedtatt dekning av utbetalte erstatninger til tidligere barnehjemsbarn. Dette gir en svært
liten buffer mot eventuelle fremtidige underskudd.

3.6 Oppsummering inntekter i perioden

Alle tallene er i 2013 kroner. Det innebærer at en ikke har korrigert for fremtidig lønns- og
prisvekst. Arsaken til det er slike forholder svært vanskelig å forutsi. Forutsetningene for alle
tallene fremkommer i punktene ovenfor.

Tabell 2 -Prognose inntekter perioden 2013-2025 (i milioner kroner)

Fellesinntekter:
Ra~meoverføring
Skatt på formue og inntekt
Re nte kom pe nsasj on

Eiendomskatt
Salg av konsesjonskraft (netto) "I

Salg av kvotekraft (netto)

Re nte in nte kte r

Aksje utbytte

Sum

2013 20141 2015 2016 20171 2018: 2019, 20201 2021 2022 20231 2024: 2025

'-255,3 -258,9 -255,1 -255,3 -255,6 i -257,21-261,7 -265,4 -268,6' -274,4 -281,4 I -281,41 -281,4

-203,8. -2Ö3,9 1-209,7 -215,11 -220,3 I -ii5, i J -229,6 -233,8 +- -237,51'-240,8 ""_243,7 T -243, 7 -Ûi7-,'- --I _'..o, - , d - '1-- --
j :3,9 -3,: -3,5 -3,3 ~?,? i -3,0~í -2,9, -?,? -2,61 7?'S, :,2:; .:2,2 ¡ -2,t

-29,9 ~30,0 i -34,0 -34,0-34,01 -34,0 i -34,0 -34,0 -34,0 -34,0 -34,01 -34,0 I -34,01

-15,0. -15,0 -15,0 i -15,0 -15,0 I -15,3 i -15,6 -15,9 -16,2 -16,6 -16,9: -17,2 -17,6, '; 'I' ',--'-'r -, ' T ' -
-4;3 -4,3 -4,3 -4,3 j._ -4,?1 -4,3 __ -4,3 ' ~4,3 -5,0 __-5,0 -5,0 -5,0 L -5,0

-2,5 -2,5 -2,5 l -2,6 -2,7\ -2,8' -2,9 i -3,01 -3,01 -3,0 -3,0 -3,0 i -3,0
-13,0 -10,5 -10,5 -10,5 f -lÕ,S -10,5~i -10,5 -10,5: -10,8 -lÚ: -11,5 i. -11,8 r -îi'2

,r -527, 7 l -528,9 -534,6 -540,1 -545,51 -552,3: -561,5 -569,6' -577,8 i -587,4 -597,9: -598,4! -599,0
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Inntektsrammen som er beregnet i tabell 2 viser inntektsramme 20 l3-2025 og vil være de
midlene som er tilgjengelig for drift av tjenestetilbudet i Fauske kommune. Tallene er
selvfølgelig usikre og mest usikre i mot sluttene av prognose perioden, men det vil etter
rådmannens oppfatning være et godt grunnlag for den økonomiske planleggingen i tiden
fremover.

4.0 Analyse av utgiftene i perioden 2014-2025

Ved fordeling av utgiftene er det fokus på konsekvensene for drift av resultatenheten på en
slik måte at målsettingen for avsetninger oppnås og at rammen totalt for resultatenhetene er
tilpasset inntektene. Videre må en ta hensyn til endringer i befolkningen som gjør at
tjenestetilbudet må tilpasses i henhold til utviklingen.

4.1 Demografiske konsekvenser

Endringer i befolkningssammensetning medfører endringer i rammeoverføringen fra staten
dersom dette avviker fra landsgjennomsnittet. Det som kommer tydelig i frem i
prognoseberegningen er at en eldre befolkning i Fauske kommune gir større
rammeoverføringen fra staten. Tabell 3 viser at dette gir økte overføringer fra staten på 12,2
mil. kroner frem mot 2022.

Selv om befolkningsgruppen 0-15 år bare har en svak nedgang er konsekvensene større enn
forventet. Frem mot 2022 er det reduksjon på L 0,5 mil. kroner. Dette er i forhold til et
landsgjennomsnitt, slik at nedgangen i denne befolkningsgruppen er større enn gjennomsnittet
for landet.

Tabell 3 - Prognose utgifsutjevningfra landsgjennomsnitt

Nr Indikator 20131 20161 20191 2022

1 0-15 år -9817 i -15036 : -17577 i -20353I- ,. ,. . ,.
~ 16-66 år -609 i -1090 -1344 -1652

l~ 67- og over 20285 i 22833, 27695 32502
,. ,. ,.

4 Annet -1933 ! 1563 i 5155 8533

Sum utgiftsutjevning fra landsgjennomsnitt 79271 8270 ' 13930 19030

Se vedlegg L for detaljert prognose for utgiftsutjevningen.

4.2 Kompensasjon for lønn og prisstigning

Det er på det rene at kommune-Norge ikke har fått kompensert fullt ut for lønns- og
prisstigning i overføringene fra staten. Viser til årsmelding 2012. I overføringene fra staten
gjøres det også endringer i forhold til nye tjenester (f.eks barnehage og samhandlingsreform)
og at noe fjernes fra overføringen. Siden det er mange ulike endringer blir det svært vanskelig
å etterprøve hvor mye som kompenseres av lønn- og prisvekst.

Som en konsekvens av dette er det naturlig å ta hensyn til manglende kompensasjon ved
beregning av kostnadsrammen til resultatenhetene. I lyset av dette legges det inn forutsetning
om at deler av lønn- og prisvekstrrå dekkes inn gjennom endringer i kommunal drift.
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4.3 Endringer i pensjonsutgifter

Det er fra flere hold anslått at Kommune-Norge vil få en voldsom vekst i pensjonskostnadene
de neste årene (viser til beregninger fra AON-Grieg). Med mindre det skjer noe helt
eksepsjonelt, vil den veksten komme enten det går litt dårligere eller litt bedre i Norge. Lavere
garantert rente i pensjonsselskapene er hovedforklaringen til denne utviklingen.

For Fauske kommune med en normal utvikling i pensjonskostnadene innebærer dette minst
25-30 prosent økning i kostnadene fra 201 L til 2016. Nominelt blir veksten mye større, men
en del spises opp av lønns- og prisstigningen. Grovt regnet vil sannsynligvis lønns- og
prisveksten i kommunen dekke ca. 1/3 av kostnaden på pensjon. Resten er finansiering
kommunen må finne selv, eller de må komme som frie inntekter fra staten.

Figur 6 - Utviklingen i pensjonsutgifer (i milioner kroner)

Utvikling pensjon i Fauske kommune, 2008-2016

I prognosen legges en økning på 1,4 mil. kroner i 2014 og 2 mil. kroner i 2015 Og 20 16.

Resten av prognoseperioden legges ingen endring til grunn. Dette er en usikker prognose, da
det er ingen gode kilder som kan benyttes som grunnlag for en prognose på dette området.
Pensjonsutgiftene må også sees i sammenheng med premieavvik2. Viser til økonomirneIding
nr. L 2013 for ytterligere forklaringer tilpensjonsutgifter 2013.

4.4 Konsekvenser av premieavviket

Ideen med å utjevne pensjonspremier i kommuneregnskapet var i utgangspunktet god, men
dessverre har statens forutsetninger sviktet målsettingen med ordningen. Da ordningen med
pensjonskostnad ble innført i 2002 var forutsetninger at den skulle sikre en utjevning av
pensjonspremien over år. Dvs noen år skulle det være positive premieavvik og andre år
negative premieavvik. Slik har det ikke blitt.

Med unntak av 2005 har det kun vært positive premieavvik. I de senere år har de positive
premieavvikene vært store. Positive premieavvik skjuler dårlig drift i regnskapet, da positive
premieavviker en teknisk føring somikke tilfører reelle midler. Positive premieavvik over
flere år medfører at likviditeten svekkes. For Fauske kommune forventes det at ved utgangen

2 Premieavvik forklares som differansen i kroner mellom det kommunen betaler inn i pensjonspremie til pensjonsselskapet (f.eks KLP) og en

beregnet kostnad basert på kriterier fastsatt av finansdepartementet. Når premieinnbetalingen overstiger den beregnede pensjonskostnaden,
oppstår et positivt premieavvik. Dette skal behandles som en inntekt som rent teknisk reduserer den samlede pensjonsutgiften i regnskapet.
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av 2013 er likviditeten blitt svekket med ca 43 milL. kroner. Dette er i realiteten er driftslån
som må betales tilbake innen bestemte frister.

Figur 7 - Utvikling og konsekvenser av premieavvik (i mil. kroner)

Utvikling akkumulert premieawik ("driftslånet") og regnskapsført netto premieawik
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Det er veldig vanskelig å lage en prognose på fremtidige premieavvik. Slike prognoser finnes
ikke. Rådmannen tror imidlertid at det vil komme endringer på dette område, da en på sikt
ikke kan ha regnskapsregler som regelrett tømmer kommune-Norge for likvide midler.

Fauske kommune har ikke budsjettert med positivt premieavvik, men tilbakebetaling av
premieavviket må budsjetteres. De siste prognosene for 20 l3 tilsier et lavt positivt
premieavvik - viser til økonomimelding nr 1 2013. Rådmannen forutsetter det samme nivået
på det positive premieavviket i 2014 til 2016 som i 2013. Rådmannen forutsetter videre at
ordning med positive premieavvik i praksis avvikles innen 20 L 6 og at en etter 2017 kun skal
forholde seg til pensjonsutgiften. Det som da gjenstår for kommune-Norge er å betale tilbake
driftslånet de positive premieavvikene har påført kommunene.

For Fauske kommune innebærer det at en allerede i2014 må budsjettere med netto
amortifisering (tilbakebetaling) av premieavviket, jfr figur 7.

4.5 Konsekvenser investeringer

Investeringer påvirker driften gjennom låneopptak. Tilbakebetaling av lån i renter og avdrag
belaster driften i lang tid fremover. Fauske kommune har i dag ikke spesielt høy lånegjeld
sammenlignet med resten av kommune-Norge, samtidig er lånerenten svært lav noe som har
vært situasjonen i de siste årene. Likevel må det understrekes at med det driftsnivået som er i
dag, vil nye planlagte låneopptak medføre til ytterligere press på kommunens driftsøkonomi.
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Figur 8 - Forventet endret utvikling drifsbelastning renter og avdrag (i milioner kroner)

Endring i utvikling årlig brutto driftsbelastning av sum renter og
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Med bakgrunn i vedtatt investeringsplan vil kapitalkostnadene frem mot 20 L 6 øke med ca 20
milL. kroner i 2016. De totale kapitalkostnadene i 2013 er budsjettert til 36,7 mil. kroner.

Deretter går kapitalkostnadene ned fordi det ikke er kalkulert med nye investeringer etter
2016. Det forutsettes en lav rente i hele perioden som går fra 3,1 prosent i 2014 og gradvis
opp mot3,5 prosent i 2021. Kapitalkostnader på selvkostområdet er ikke tatt med i denne
oversikten, da de finansieres gjennom avgifter.

I denne beregningen er det i tråd med vedtatt økonomiplanen for 2013-2016 at investeringene
også skal delfinansieres ved bruk av kapital fra ubundne investeringsfond, samt at mva-
kompensasjon for investeringer inngår også i sin helhet i finansieringen.

4.6 Andre driftstilpasninger i perioden

Det er forventet en driftseffekt i form av reduserte driftskostnader for investeringer i ny skole
på Vestrnyra, ny skole i Valnesfjord og etablering av omsorgsboliger i Torggata L 6. Det er
ikke blitt gjennomført noen nøyaktige beregninger, men utfra tilbakemeldinger fra ulike
resultatenheter kan det forventes en effekt i form av reduserte driftsutgifter. Denne effekten
bør beregnes mer nøyaktig, slik at tallene som benyttes i denne perspektivmeldingen er grove
overslag.

I kostnadsberegning tar rådmannen hensyn til økte demografikostnader knyttet til aldring av
befolkningen. Omfanget av tjenester til helse og omsorg må utvides, noe som også gjenspeiles
i økte rammeoverføringer.

Økning av rammen til helse og omsorg er i forhold til det kommunen har råd til etter at krav
til korrigert resultatgrad og andre forpliktelser er innfridd. Økning av rammene til helse og
omsorg forutsetter at en har gjennomført nødvendige driftstilpasninger i perioden 2013-2016.
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5.0 Økonomisk handlefrihet 2014-2025

Tabell 4 viser kostnadsrammene til Fauske kommune i perioden 2014-2025. Alle elementer
og forutsetninger er behandlet i punkt 4. Kostnadene er begrenset til den beregnede
inntektsrammen for Fauske kommunen, mao: Spørsmålet er ikke hva det koster-
spørsmålet er hva har kommunen råd ti.

Tabell 4 - Utgifer og inntekter i perioden 2013-2025 (alle tall i 2013 kroner)

20131 20141 2015 2016' 2017, 2018' 2019 2020 2021 20221 2023 2024) 2025

Lønns utgifterenheter (Inkl ref) 398,81 394,7 386,0 377,2~ 376,7 381,1, 384,9' 393,6 396,3 403,9 413,2 424,7' 427,0"'

Driftsutgifter enheter 191, 7~ 190,9 189,4 187,8, 187,7L 188,51 189,2 190,7 191,2 192,5 194,2 196,2~ 196,6"' "., ,"" I - -',-Brukerbetalinger (eks refusjone -107,3, -107,3 -107,3 -107,3 -107,3 -107,3 -107,3, -107,3 -107,3 -107,3 -107,3 -107,3 -107,3

Delsum ramme 483,1 478,3 468,1 457,7' 457,1 462,31 466,8 ~77,0 480,2 489,1 500,1 513,7, 516,3',"
!

i ,

Ikke kompensert lønn/prisstigni 0,01 2,6 2,7, 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

Pensjonsutgifter 0,0, 0,0, 1,6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,O! 0,0 0,0 0,0

Økte k9stnader helse og omsorg 0,01 0,0 0,0 0,0 3,7 1,6 7,1 0,1 5,6 7,7 10,1 0,0' 0,0

Effekt ny skolestruktur *** O,Oi 0,01 0,0 -5,4 -3,4 0,0 0,0' 0,0 0,0 O,Oi 0,0
i

0,0 0,0

Effekt torggata 16 *** O,Oi -0,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsum driftstilpasning . 0,0 1,7 2,7 -0,6 5,2' 4,6; 10,2' 3,21 8,8' 11,0 13,5 3,\ 3,6
i j-

i I ,-
36,7' 56,21

-
Renter/avdrag 38,4 51,6 57,2 57,0 55,3' 54,3 53,4 52,1' 50,9 49,6 48,4

1"

Amortifisering premieavvik** 0,01 1,7 2,0 2,3 2'~f 5,51 5,3 5,21 5,3' 4,8L 2,r, 1,8' 1,3

Andre fellesutg, (kirke, brann, 12,7 12,7 12,71 12,7 12,7" 12,7 12,7' 12,71 12,7, 12,71 12,7 12,71 12,7

Avsetning iht målsettng* 0,0, 7,9, 10,7 10,8 10,91 11,0 : 11,2 17,1 17,3 i 17,6, 17,9 18,01 18,0

Delsum felles 49,41 60,8 77,0 83,0 83,3: 85,5' 84,5 89,3' 88,7 87,3J 84,2 82,1 80,41
1 1

1 - ~-

Tilpasningsbehov -4,81 -12,0 -13,1 0,0' 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0: 0,0 0,0 -0,9 -1,3

Totalt 527,71 528,8' 534,7 540,1 545,6 552,3' 561,5' 569,6 577,8 587,4, 597,9 598,41 599,0

Totalramme resultatenheter 473,5' 456,1 44,6 457,1 462,3: 466,8 47701 480,2' 489,1' 500,11 513,7 515,41 517,3
'2013 er ikke iht målsetting
.. Prognose 2013 tilsier negotiv amortifisering, Budsjettfor dette er null i 2013
',*. Basert på grove overs I a g, Må beregnes ytterligere for å øke kva I ¡teten ,"
¡ .... Befolkningsendring tisier økt bruk ov midler til "helse og -òrñso;:g, Dette er maks i forhoìd tii forventet tilgang ov inntekter

Med bakgrunn i de dårlige økonomiske driftsresultatene til Fauske kommune de siste tre år,
som er blitt kamuflert gjennom bruk av positivt premieavvik, har en utsatt påkrevde
tilpasninger. KOSTRA analysen 2012 viser også at Fauske kommune kan redusere sitt
kostnadsnivå på de fleste områdene - se vedlegg 2.

Figur 9 - Forventet utvikling drifsbelastning renter og avdrag

Prognose drifts-tilpasning Fauske kommune, 2013-2025
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Figur 9 viser at de store dtiftstilpasningene må gj ennomføres ipetiodenfrem mot2016.:Både
tabell 40gfigur 9 forutsetter atdetgjennomføresstore tilpasninger pr år og atingenting
overføres til neste år. Frem mot2016 mådriftenree1treduseresrned29,9 milL kroner. Det at
omstilingsbehovet blir så stort skyldes økte pensj onsiitgifter ,redusertekraftinntekter,sant at
påkevdeendringer er blitt utsatt. Slike tilpasninger kan ikke gjennomføres med generelle .
"oste-høvel" kutt, men tjenestetilbudetmå optimaliseres og reduseres. Dette vil kreve mot og

gjennomføringsevne av kommunens politiske og administrative ledelse ~ se vedlegg 3.
Økningen . etter 20 16 er forutsatt. brukt på .å utvikle tjenestetibudet .ìnnenhelseog omsorg.

Fylkesmannen har laget en veileder i økonomistyring for folkevalgte. Utvalgte deler. av denne
er gjengitti vedlegg 3. Denne veilederen er utfyllende i forhold til perspektivmeldingenforFauske kommune. . .
6.0 Rammeberegning2014

Tildeling av foreløpige budsjettraiervil dane grulaget for budsjettprosessen2014.

Tabell 5 viser den totale nettoramen til resultatenheten samleti20 14. Denneranen vil
være basis for budsjettprosessen i 2014. Ramen kan bli endret som en følge av
statsbudsjettet og lønnsoppgjøret mv.

TabelIS - Rammeberegningresultatenheterfor2014 (i milloner kroner)

Beregnet ramme i 2Q13kroner

Korrigertforoverhérigiønnsoppgjør 2013

Sum ramme resultatenhétér2014

l. Beregning av enhetenes raimer; Rammene vil også danne grulaget for.

driftstilpasninger gjennom tiltak dersom budsjettramen ikke er tilstrekkeHg i forhold
til dagens drift. . .

2. Neste fase er at enhetene lager et konsekvens justert budsjett. Detinnebærer å overføre
budsjett20130vertilbudsjett 20 14. Her taren hensyn til allekjente lønnsendringed
2013,samtendringer på pensjoner. Direkte feilkorrigeres. Andre endringer skal ikke
utføres. Konsekvensjustertbudsj ett daner utgangspunktet før. eventuelle. påkevde
driftstilpasninger . .

3. Sansynligheten erstorforatdetvil være en negativ differanse mellom
konsekvensjustert budsjett og tidelt ramme. Siste fase budsjettprosessen vil være å få
frem de tilak enhetene må gjennomføre for atdrifsnivåpådenenkelteenhetbliri

tråd med tildeltrane. Ramnen kan bli korrigert når statsbudsjettet blir fremlagt.
Alle titak skal vedtas av kommunestyreti budsjettbehandlingen.

For at Fauske kommuneskalkUIe tilpasse sitt tjenestetilbudpålang sìkt, samtåkunne
imøtekomme planlagte investeringer, er det helt avgjørende at det vedtas et realistisk og
gjennomførbartbudsjetti2014 som er innenfor rammen.



Vedlegg

Vedlegg 1 - Detaljert prognose for utgiftsutjevning 2013-2022

- -

1 I Utgiftsutjevning fra landsgjennomsnitt

Nr Indikator 20131 20161 2019T 2022

1 0-1 år -744 -488 : ~489 i -453- .- - --

-8682 i--! 2-5 år -82621 -97691 -8932
-49811

--

l 6-15 år -852.1 -8759 -11474- - -r

528\~ 16-22 år 424 i 611 : 457

-1238 :
¡

223-66 år -18361 -1998 t- -2182- - -- .1

-- 0-17 år -61 -67 ; -88 -96

2 18-49 år -254 i -282 i -293 -309- - --

418 t
-t- --

250-66 år 45~1 419 383- -
6395 !

- --

~ 67-79 år 4935 i 6733 7018-

380-89 år 6430 i 7854 94421 10976- - --

30051- ? 112:~ over 90 år 4157 7321
-.. -. --

4 ~~sistillegg _ 2257 ¡ 26831 3117 l 3525-
6406T

-- -

4 Sone 6863 7320 I 7750- -- l
1-

4 Nabo -374 -200 ! -20 149-
349;4 Landbrukskriterium 241 i 2951 399-

~ Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia -1189 I -1117 -1 O~0-i -968 -

4 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand -3211 -321, -321 -320- l~ Flytninger uten integreringstilskudd -1512 : -1506 -1498l -1490

4 Dødlighet _77' 570 i 1234 1859-
1 Barn 0-15 med enslige _forsørgere 102 ; 269 441 603-~ Lavinntekt -747 -6911 -631_: -576

54:
- -

4 Uføre 18-49 år 1231 194 261- i- l

~ Opph()pningsindeks -2113 i _2000 -18811 -1769
T

4 Urbanitetskriterium -1955 i -1781 ¡ -1599 i -1428-
4 PU over 16 år 2355 i 31051 3870 : 4590-~ Ikke-gifte 67 årog over 4763: 5579ì 64081 7187

,
-,

4 Barn 1 år uten kontantstøtte -2849' -2535 i -2208 i -1901- - -- i
4 Innbyggere med høyere utdanning -2110 -1924 -1730 : c1548

Sum utgiftsutjevning fra landsgjennomsnitt 7927
,

8270 ! 13 930 ~ 19030
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Kultur - basert å netto driflsul ei' innb i -6500 i Sammenlignet med Kragerøkomniune- -
..OppsummertitabeU L viseratdriftsnivâet til Fauske kommune er høyt iforholdtilandre
kommuner: Dette et egentlg helt greitdersomkommunenharmidler til å opprettholde etslikt
driftsnivå. Perspektivmelding 2013-2025, økonomiplan 2013-2016 ogregnskapstaU2012

viser derimot atFauskekomiuneharet for høyt driftsnivå i forhold til inntektene. Tabell L

kan gien indikasjon på hvilke områder soin kan reduseres. Eiendomsforvaltning utgjør også

en stor den av kommunebudsjettet, men deterikkevudertidenne oversikten siden det pågår

et egeteiendomsprosjektsoin skal fremlegges kommunestyret.

Tabell 3~ efJektiviseringsbehov og økonomisk utfordring i perioden2013~2016
r-----~-,o_-----..-----'--7-_--------~-c-c.-- . Buds'ettoo økönòmiplaii2013~2016 li 100bkr) .':___-__------c-'-,. .------.--------------- Budsiett 2013 Budsiett 2014 l3udsiett2015 Budsiett2016

Ikke fordelt effektiviserinos behóv '. -4 8Q7 -7276 ~ 18 667 -24357
Økonomisk utordrina* . -29765 .."32234-43625 -49315

;__:g_"!'!'!IJ_"!k,.k''!'!~!.L'-f!tt9_d!'~_ff~E.lt~!_~91~~~k_k_f!_t'?tEf!.l!'!~k!~VI~_f!n!'flsJ?__eIt?____J_____'____'_c______c__=__L.___,...___..c.__o..____,._ ..._.:

Utfardringeni2013er på29,7 milL. kr i driftstilpasningen, når en sumerer korrigert
driftsresultat i 2012 ogikke fordelt effektiviseringsbehov 2013. Kravet til driftstilpasningen .'
øker.i økonomiplanperiodtm. . Over tid. er .det' viktig at netto.korrigert'driftsresultat'blirpositivt.
For åfå dette tilmå enhetene holde budsjettet. I tileggtilåholdebudsjeftene må også driften
effektiviserer for atøkonòmiplanen 2013.,20 16 skal realiserer slik den nåforeligger.' økte
kostnader iøkonomiplanperioden skyldes økte kapitalkostnader soinenfølge av store
investeringer i perioden. I tilegg til nødvendige driftstilpasninger kan også investeringsnivået
vllderesJar å redusereeffektiviseri:ngsnivået.
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HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA

Vedlegg:
1. Utredning fra arbeidsgruppe samordnings område Helse og omorg

Sammendrag:

Kommunestyret har i sin 25/13 fattet følgende vedtak:

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede fremtidige alternativer i Sulitjelma mht. å
ivareta kommunale tjenester innenfor områdene helse og omsorg.
Saken legges fram for drifsutvalget 22. mai og sluttbehandles i kommunestyret 20. juni.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe som har
gjennomgått problemstilingene og fremmet en anbefaling mht det fremtidige helse og
omsorgstì1budet i Sulitjelma.

Arbeidsgruppens utredning vedlegges og er grunnlaget for de endringene som rådmanen
foreslår i dette saksfremlegget. Rådmannen har forståelse for de argumenter som fremføres for
videre institusjonsdrift for Sagatun i Sulitjelma. Når så rådmanen foreslår en endring av
driftsform fra institusjonsdrift tì1 omsorgsboliger er det av hensyn tì1 kommunens vedtatte helse-
og omsorgsplan (og de utfordringer som beskrives der), økonomi samt fremtidig samensetning
av befolkningen som er avgjørende moment for å foreslå en slik markant dreining i tì1budet i
Sulitjelma. Rådmanen har også forståelse for at en slik markant dreining i helse-og
omsorgstjenestene i Sulitjelma kan oppfattes som drastiske. Rådmanen forstår det, men har
vektlagt kommunens fremtidige evne tì1 å ivareta tì1budet ti sine innbyggere på en god og
effektiv måte innenfor tilgjengelig ressurser.

Når kommunestyret tidligere vedtok helse- og omsorgsplanen var det i den forståelse av antallet
innbyggere over 80 år i perioden fremover vì1 øke og at kommunens tjenestetì1bud samtidig må
endres for å møte denne situasjonen. Samtidig vil det være i alles interesse å bidra til at den
enkelte innbygger får bo lengst mulig i eget hjem. Kommunen skal legge tì1 rette for dette og
ikke minst gjennom forebyggende tì1tak bygge opp under den enkelte innbyggers evne tì1 å bli
boende lengst mulig hjemme. Derfor må i langt større grad kommunens ressurser omdisponeres
fra institusjonsdrift tì1 hjemmebaserte tjenester.



Fra 2009 til 2029 vil totalt antall eldre over 80 år øke fra 491 til 732 personer. Dersom vi ikke
allerede nå forbereder oss gjennom at våre innbyggere kan bo lengre hjemme, vil vår evne til å
yte helse-og omsorgstjenester til befolkningen bli kraftig utfordret rent driftsmessig. Fra et
økonomisk/driftsmessig synspunt vil det ikke være mulig å opprettholde nåværende driftsform
innenfor helse-og omsorg uten at man endrer driftsform (altså fra institusjon til hjemmebaserte
tjenester) eller omdisponerer midler fra andre områder av kommunens tjenestetilbud til helse-og
omsorg. Dersom kommunestyret skulle velge å opprettholde nåværende driftsform innenfor
helse-og omsorg, dvs med stor vekt på institusjonsdrift inkludert desentralisert institusjonsdrift
vil en i fremtiden måtte overføre relativt store ressurser til helse-og omsorg gitt det fakum at
sektoren allerede i dag har et merforbru utover tildelt budsjett. Da blir spørsmålet hvor en skal
hente disse ressursene fra.

Det er etter rådmanens mening nødvendig å gjennomføre endringer innen helse- og omsorg de
neste 2-3 årene for å være forberedt på de endringer som skjer i befolkningssammensetningen.
Dersom vi ikke allerede nå endrer oss vil vi ikke ha kraft og ressurser til å møte behovene i
befolkningen etter 2020.

Oppsummert er rådmannens sterkeste motivasjon for å foreslå de gruleggende endringer mht
helse-og omsorgstjenester i Sulitjelma som følger;

1. oppfylle de nasjonale føringer om sterkere hjemmebaserte tjenester,
2. legge til rette for at innbyggerne kan bo lengre i egen bolig,
3. forberede oss på de endringer som skjer aldersmessig i befolkningen, og

4. sørge for at vi i fremtiden har bærekraftige løsninger for våre innbyggere.

Rådmanen gir derfor sin tilslutning til konklusjonene fra arbeidsgruppen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte
tjenester. Det etableres det 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger i Sulitjelma.

2. Legetjenesten i Sulitjelma videreføres ikke.
3. Rådman framlegger i egen sak til Kommunestyre, en driftsplan for hjemmebaserte

tjenester i Sulitjelma.
4. Spørsmålet vedrørende evt bruk av nåværende lokaliteter for ((Sagatun Helse og

sosialsenter)) som omsorgsbolig, gjennomgås og utredes som del av ovennevnte.

DRIF -048/13 VEDT AK- 22.05.2013

Anne Grethe Lund (AP) foreslo:
Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes
omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmanen
bes straks fremlegge en plan for rehabiltering av Sagatun med kostnadsoverslag og
finansiering, inklusiv tilskuddsmidler.

AP's forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for rådmanens forslag til
innstiling.



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes
omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmannen
bes straks fremlegge en plan for rehabiltering av Sagatun med kostnadsoverslag og
finansiering, inklusiv tilskuddsmidler.

ELD-017113 VEDTAK- 30.05.2013

Driftsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

UTTALELSE FRA ELDRERÅDET:
Sagatun Helse- og Sosialsenter er en viktig institusjon innenfor Fauske kommunes
omsorgskjede. Sagatun skal renoveres snarest og tilbakeføres som tidligere. Rådmanen
bes straks fremlegge en plan for rehabiltering av Sagatun med kostnadsoverslag og
finansiering, inklusiv tilskuddsmidler.

Even Ediassen
Rådman



Anbefaling til Kommunestyret angående framtidige
helse- og omsorgstjenester i Sulitjelma

Bakgrunn

Kommunestyret har i sak 025/13 fattet følgende vedtak; ((Kommunestyret gir rådmannen i
oppdrag å utrede fremtidige alternativer i Sulitjelma mht. å ivareta kommunale tjenester
innenfor områdene helse og omsorg.
Saken legges frem for drifsutvalget 22. mai og sluttbehandles i kommunestyret 20. juni.))

Sagatun helse- og sosialsenter i Sulitjelma ble stengt gret de registreringer/fun av

muggsopp som er gjort i bygget. Det vises til utførte målinger med tilhørende rapporter som
tidligere er framlagt.
Det er også registrert alvorlige setninger med tilhørende skader på bygget.

Rådmannens beslutning om stengning baserte seg på en entydig faglig basert anbefaling fra
kommuneoverlegen.
Bygget ble fraflyttet oktober 2012 ved at alle beboerne ble flyttet til Fauske Helsetun.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe ledet av
kommunalsjef Helse og omsorg og med representanter for følgende områder;

. Helse

. BruerkoIitoret

. Hjemmetjenesten

. Bygg & Eiendom

. Økonomi

. Institusj on

Problemstiling
Dokumentet har som mål å belyse og foreslå hvilke tilbud innenfor Helse og omsorg som
skal tilbys beboere i Sulitjelma. Temaer og områder som belyses er følgende:

. Utdrag fra Fauske Kommunes vedtatte Helse & Omsorgsplan

. Institusjon

. Hjemmetjeneste

. Omsorgsbolig

. Legetj eneste

. Økonomi

Gjennomføring av arbeidet
I arbeidet med å utarbeide dokumentet har vi valgt å jobbe enkeltvis med hvert
ansvarsområde og med jevnlige sammenstilinger som har blitt kjørt som høringsrunder
internt i gruppen. LO.m. de store forskjellene mellom ansvarsområdene, har vi valgt å
gjennomføre få fellesmøter, men puntmøter med den enkelte enhet.
Dette har vist seg som en god arbeidsform med godt engasjement for alle som har vært
invitert inn i dokumentets oppbygging.
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Involverte enheter og avdelinger har vært:

. Enheter
o Helse
o Institusjon
o Hjemmetjenesten

o Bygg/Eiendom

. Avdelinger
o Brukerkontoret

o Økonomi
. HVTogHVO

Viktige faktorer (med viktige faktorer menes forhold som er med på å bestemme
an befalt løsning)

Faktor nr l; Helse- og omsorgsplanen med hovedelementer

Aktive helse- og omsorgstjenesteri Fauske fram mot 2020
Sammendrag
Fauske kommune gir i dag gode helse - og omsorgstjenester, men tilbudet kan utvikles og forbedres
ytterligere. Det brukes i dag mye ressurser til institusjonsomsorg, og langt mindre til
hjemmetjeneste og til aktivitet. Likevel oppleves presset på behov for institusjonsplasser som stort,
fordi det er mangel på tilbud av heldøgns bemannede boliger. Institusjonstilbudet er lite tilpasset til
demente, med mangel på tilpassede utearealer. Fauske kommune bruer i dag langt mer ressurser
enn mange andre kommuner til omsorgstjenester. Fra 2020 - 25 vil antall eldre over 80 år øke
betydelig, og det er viktig å stare planlegging av det tilbudet som må bygges opp for å kune møte
disse utfordringene.

Aktive helse - og omsorgstjenester tar utgangspunkt i at omsorgskjeden baseres på "BEON-
prinsippet" (Beste Effektive Omsorgs Nivå) og legger vekt på at mennesker skal få bo i eget hjem
så lenge som mulig. Brukerne skal tildeles tjenester etter individuell vurdering. Tjenestetilbudet må
være fleksibelt og kune tilpasses brukernes behov. Tjenestene skal fokusere på det friske og det
som brukeren mestrer. Dette innebærer en økt satsning på helsefremmende og forebyggende tiltak
som bygger opp under mennesket egenomsorg og mulighet for deltakelse i det sosiale og kulturelle
liv.

Dette innebærer endringer med følgende hovedtrekk:

. Bygge opp et boligtilbud for demente

. Styrke hjemmetjenesten

. Redusere antall langtidsplasser i sykehjem og omgjøre andre institusjoner til
bofellesskap

. Øke antall kortidsplasser og avlastningsplasser

. Etablere bruerkontor og styrke saksbehandling

. Styrking av aktivisering og helsefremmende tilta

Framtidens eldre vil i større grad være mer ressurssterke enn dagens eldre med tanke på
inntektsgrunnlag og utdaningsnivå. De vil i større grad forvente å være mer delaktig i å utvikle
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eget tjenestetilbud. Dette vil stile krav til en fleksibel tjenesteyting som er i stand til å tilpasse seg
etter bruernes individuelle behov.

Fauske kommune har derfor behov for en omlegging av dagens helse- og omsorgtjenester som kan
tilpasse tjenestetilbudet etter brukernes behov innenfor de rammer som kommunen vil råde over.

Utdragfra Innledning i Helse og Omsorgs plan:

Satsningsområder i Fauske kommune fram mot 2020
Plan for en aktiv helse - og omsorgstjeneste har ni satsningsområder som vurderes å være de
viktigste fram mot år 2020. Satsningsområdene er:

1. En god folkehelse

2. Gode rehabiliterings -' og habilteringstilbud
3. En aktiv helse- og omsorgstjeneste basert på hjemmebasert omsorg
4. God demensomsorg

5. Sykehjem med fokus på behandling

6. Boliger med trygghet for omsorgstjenester hele døgnet

7. En personalpolitikk som rekrtterer, utvikler og beholder ansatte
8. God organisering, forvaltning og ledelse
9. Partnerskap med famile og lokalsamfunn

Hovedtiltak

Aktive helse - og omsorgstjenester fram mot 2020 innebærer en endring av omsorgstjenestene fra
institusjonsbasert til mer hjemmetjenestebasert med følgende hovedpunkt:

Institusjon
. Styrking av antall korttidsplasser og avlastningsplasser i sykehjem og reduksjon av

antall langtidsplasser
. Omgjøring av Sagatun og Moveien til bofellesskap.
. Styrking av legetjenester i sykehjem

. Styrking av aktivitetstilbudet

Tjenester til hjemmeboende
. Etablering av boenheter med heldøgns bemaning, heri boliger tilrettelagt for

demente med tilpasset uteareal
. Styrking av tilbud om aktivisering og dagplasser/avlastning

. Struturering av legetjenester i boliger med heldøgns bemanning

. Styrke transportordning

Personell, organisasjon, ledelse

. Etablere Bruerkontor

. Etablere en organisasjon med avklarte ansvarsforhold med mulighet for nærværende

ledelse
. Utvikle kompetanse i forhold til endrede arbeidsoppgaver
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. Styrke vikartjenesten og prøve ut ulike arbeidstidsordninger

Samfunn, frivillige og pårørende
. Økt satsning og formalisert samarbeid med frivilige lag og foreninger bL. a. gjennom

opplæring og veiledning av frivilige.
. Skape flere felles arenaer for samhandling mellom kommunale tjenester og frivilige,

f. eks. gjennom Frivilighetssentral og Brukerkontor
. Legge til rette for frivillge i miljø/aktivitetstjenesten og i sykehjem

T hester I
a . vitet

Langtidsplass
ved Fauske
Sykehjem

Bolig med heldøgns
bemanning

Korttidsopphold/avlastning i
Sykehjem, Omsorgsbolig

Hjemmesykepleie, dagtilbud,
Tilrettelagte boliger m/amb, bemanning
Avlastning i bolig

M i1j ø/aktivitetsti i bud

Miljøarbeid rus, psykiatri, utviklingshemmede
Praktisk bistand og trygghetsalarm

Forebyggende og helsefremmende tiltak
Fysisk aktivitet, ernæring og sosialt fellesskap

Helse - og
omsorgstrappa

uariigere neise IrunKs onsniva

Utvalgte og relevante satsningsområder:

Satsningsområde 3 (Hjemmebasert omsorg)

"En aktiv helse- og omsorgstjeneste tuftet på hjemmebasert omsorg"

Slik vil vi ha det:

"Brukeren skal kunne bo lengst mulig i eget hjem"

Beskrivelse
Fauske kommune skal legge vekt på tiltak som har til hensikt å muliggjøre at mennesker kan bo i
eget hjem, herunder å satse på helsefremmende og forebyggende tiltak som bygger opp under
menneskets egenomsorg, deres sosiale liv og støtte til den nærmeste omsorgsperson.
(BEON-prinsippet)

Dette innebærer at tjenestene settes inn i et brukerperspektiv, der det vises respekt for brukerens
selvbestemmelsesrett, egenverdi og livsførseL. I et slikt perspektiver det viktig å bygge opp under
brukerens evne til egenomsorg. Det betyr at det må etableres en omsorgskjede der tjenestetilbudet
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økes når bruerens egen omsorgsevne reduseres. BL. a. vil et dagtilbud dekke et viktig psykososialt
behov hos eldre og andre voksne som ikke har adgang til arbeidsmarkedet, for eksempel personer
med utviklingshemning eller personer med andre store funksjonshemninger.

Kultur og sosiale aktiviteter skal være viktige kilder til opplevelser. Det gir oss uttrykksformer til å
formidle inntrykk og taner. Kultur kan gi bedre helse, og har både forebyggende og behandlende
effekt. Helsesatsingen de siste årene viser at aktiv bruk av kultur fremmer identitet, livskvalitet og
helse.

Satsningsområde 4 (Demensomsorg)

"God demensomsorg"

Slik vil vi ha det:

"Mennesker med demenssykdom. skal ha tilrettelagte bo - og aktivitetstilbud, slik at de kan
oppleve en mest mulig meningsfull tilværelse og mulighet til fellesskap med andre."

Beskrivelse
Fauske kommune skal kunne gi tilbud til demente i egne boliger. I dag har Fauske kommune fire
mindre institusjonsenheter for demente. De er spredd fra hverandre slik at alle avdelinger sitter på
hvert sitt "ness" med små muligheter for samhandling. Ansatte syns dette er uheldig,
uhensiktsmessig og lite fleksibelt.

Ved å samlokalisere tilbudet til demente, samle ressurser og kompetanse
får vi bedre mulighet til å:

. Holde fagnivået høyere

. Jobbe mer på tvers og utnyte ressursene bedre

. Arrangere sosiale samenkomster for beboerne.

Boliger skal ha tilrettelagte uteareal der pasienten kan gå ut i en hage (sansehage) uten å gå seg bort
eller kune forlate området. Dette vil kune bidra til økt velvære og trivsel, mindre passivitet og
reduksjon i bruk av medikamenter. Dette vil kunne gi denne brukergruppen bedre mulighet til å ta
ansvar for eget liv.

Fauske har i dag en 20 % prosjektstiling som demenskoordinator. En av oppgavene er å fange opp
personer der det er mistane om demens. I den forbindelse må kommunen være en aktiv pådriver
for å tilrettelegge ett tilbud om rådgivnings- og veiledning rettet mot pårørende. Erfaringer som er
gjort, tyder på at god rådgiving og veiledning av pårørende kan utsette tidspuntet for
institusjonsinnleggelse med innpå ett år.

Fauske kommune skal opprette et dagtilbud til demente. I følge Nasjonalforeningen for Folkehelsen
og anen litteratur, har kun 6,5 % av de som bor hjemme med en demenslidelse et tilbud om et sted
å være på dagtid. Studier tyder på at et dagsentertilbud kan utsette innleggelse på institusjon /
bofellesskap med over 300 døgn. Fauske kommune skal bidra til at mennesker som er avhengige av
praktisk eller personlig hjelp, får muligheten til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap
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med andre.

SatsDingsområde 5 (Omsorg på sykehjem)

"Sykehjem med fokus på behandling"

Slik vil vi ha det:

"Sykehjem - medisinsk behandlingsinstitusjon med tilbud om utredning, observasjon,
rehabiltering, pleie ved akutt sykdom og ved livets slutt. Tilstrekkelig og stabil legetjeneste.
Et hjem for de mest pleietrengende."

Beskrivelse
Fauske skal utvikle sykehjemstjenestene sine i retning av behandling, rehabiltering, lindrende
behandling og intermediære tjenester mellom kommune og helseforetak. Dette vil være en
mellomstasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Vi opplever en drastisk endring i
behovet for tjenester i Fauske kommune. I løpet av de siste L 0-15 årene har antall eldre økt. Disse
eldre er eldre, skrøpeligere og mer hjelpetrengende.

Fra2009 til 2029 vil totalt antall eldre over 80 øke fra 491 til 732 personer. Dersom en planlegger at
ca. 25 % av disse skal ha et botilbud enten i institusjon eller omsorgsbolig vil dette tallet øke fra
dagens behov på 122 til 183. Dagens ressursbruk er ikke bærekrafig. Kommunehelsetjenesten skal
styrkes slik at viktige helsetjenester kan løses lokalt. Kommunesektoren må forberede seg på de
utfordringene som kommer. Disse nye oppgavene vil kreve robuste fagmiljø som kan møte disse.

Sykehjemspasienter skal få behandling på beste og mest effektive behandlingsnivå, så lenge det er
mulig. Pasientene får da være i kjente omgivelser samtidig som de får optimal behandling så tidlig
som mulig.
Dette betyr at Fauske har som målsetting å omdisponere antallet sykehjemsplasser og tilrettelegge
for et mer variert botilbud. Fauske skal ha en dekning av sykehjemsplasseri forhold til innbyggere
som er over 80 år på under L O %. Det vil si at det er tilstrekkelig med rudt 45 institusjonsplasser i
2020. Antallet som er over 80 år i Fauske øker ikke vesentlig før etter 2020.

Samhandlingsreformen forutsetter at Fauske kommune går sammen med nabokommunene for å
etablere sykehjemsfunksjoner som utgjør et alternativ for mange som i dag må få behandling på
sykehus. "Suksesskriterier for å bygge opp døgnplasser for observasjon, etterbehandling, lindrende
behandling, rehabiltering og habiltering i kommunal sektor, synes å være samlokalisering av
tjenestene". (St.meld. 47). Antallet sykehjemsplasser må videre framover ses i sammenheng med
en evt. realisering av samhandlingsreformen og utvikling av interkommunale tjenester.

Satsningsområde 6 (Omsorgsboliger)

"Boliger med omsorgstjenester hele døgnet"

Slik vil vi ha det:

"Mennesker med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester tibys bolig hvor de kan
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være trygge på at de får den hjelp de trenger."

Beskrivelse
Fauske kommune skal satse på hjemmebasert omsorg. Aktiv omsorg kan best gis gjennom at
innbyggere med store hjelpebehov tibys bolig i stedet for sykehjemsplass. A bo i egen bolig gir en
større handlefrihet for den enkelte enn å bo på sykehjem. Tilbudet av institusjonsplasser og
boliger/leilgheter med tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester skal til sammen være
ca 30 % av antallet over 80 år i kommunen.

Ressursene som settes inn i boformen skal være tilpasset bruerens behov. De kommunene som har
lykkes best i å gi innbyggere med store omsorgsbehov gode tjenester, har bygget boliger som
bofellesskap med fast personale i umiddelbar nærhet.

Fauske kommunes tilbud for heldøgns pleie og omsorg er i dag nesten utelukende
institusjonsbasert. Helseinstitusjoner er lite egnet som varig bolig. Regelverket som regulerer drift
av helseinstitusjoner er hjemlet i helselovgivningen, og er primært innettet på å sikre at den
helsehjelp som gis i institusjon skal være forsvarlig i helselovgivningens forstand. Det samme
regelverk sier lite om av aktivitet og innold i hverdagen.

Sykehjemmet bidrar til å skape trygge omgivelser for dem som har behov for pleie og omsorg og
som ikke opplever stor nok trygghet i egen bolig; være seg omsorgsbolig, trygdebolig eller
opprinnelig bolig. Et stort antall av de som i dag bor i sykehj emmet på langtidsplass, kan imidlertid
forutsettes å kune ha bodd godt i egen tilrettelagt og bemannet bolig.

Satsningsområde 9 (Famile og lokalsamfunn)

"Partnerskap medfamile og lokalsamfunn"

Slik vil vi ha det:

"Fauske kommune skal akivt støtte opp om og motivere famile og lokalsamfu til innsats
for de blant oss som har behov for helse og omsorgstjenester."

Beskrivelse
Fauske kommune skal legge til rette for at den frivillge omsorgen har gode vilkår for sitt arbeide.
Framtidas omsorgstjenester kommer til å bli utformet i møtet mellom den formelle og uformelle
omsorgen, mellom hjemmet og institusjonen og mellom familen og omsorgstjenesten. Dette
samspilet kan ta mange former og oppgavedelingen kan bli endret i framtida. For at tjenestene skal
ha full nyte av den frivilige omsorgen, er det nødvendig at den komme inn i en organisert form.
Mange kommuner har gjort gode erfaringer for eksempel med frivillge i pallativ omsorg. Stiftelsen
Termik i Mosjøen har i mange år organisert og kvalitetssikret et tilbud med bru av frivilige i
denne delen av omsorgstjenestene.

Fauske kommune har etablert frivilighetssentral. Det blir viktig framover å oppnå et godt samspil
mellom denne sentralen og helse- og omsorgstjenestene. Det viser seg at det er god tilgang på folk
som vil gjøre en innsats når rammebetingelsene er til stede og de frivilige får kjenne at deres
innsats er viktig.

På landsbasis er den frivilige og i hovedsak familiebaserte omsorgen målt i årsverksinnsats nesten
på størrelse med den kommunale omsorgstjenesten. Samfunets omsorgstilbud vile derfor trolig
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brye sammen om den frivilige omsorgen forsvant eller ble kraftig redusert.

Fauske kommune måi framtida tydelig signalisere forventninger om aktivitet og deltakelse fra både
eldre og yngre, også de som lever med ned.satt funksjonsevne eller er avhengige avbi stand for å
delta i. arbeids-, kultur- eller samfusliv.. De internasj onale prinsippene Om Active Aging,
forutsetter at eldre ikke trekker segtilbake, men fortsatt tar del i et samfunn soin involverer alle, på
tvers av aldersgrupper aller andre skilelinjer. .

Frivilige skal.aldri erstatte den profesjonelle omsorgen, men bidra til økt kvalitet i det som betyr
mest for folk i dagliglivet, for eksempel økt aktivitetstilbud, sosiale samenkomster,som
samtaleparnere og en hånd å holde inår livet er strevsomt. . .
Fauskekomiuneskalistørre grad bidra med opplæring og veiledning av frivilige i form av
inforiasjon, kurs og faglig oppfølging. De ansattemâ bevisstgjøres i enda sterkere grad på den
viktige ressursen frivilige er, slik at de frivilige opplever å bli tatt godt vare på.

Helse & Omsorgsplan girklareføringer for hvilken retning vår framtidige fokus skal ha innen
området. Fauske Kommuneskalrette fokus mot Hjemmebaserte Omsorgstjenester og øke andel
Omsorgsboliger og gi tilbud til brueren ut fra sitt behov og nivå Omsorgstrappen.

. Delkonklusjon

En slik driftsendring vil medføre færre plasser iInstitusjon, men økning i Hjemmebaserte tjenester i
eget hjem eller tildeltOmsorgsbolig.

Fagene.innenforInstitusjon, med Demens.og. Somatikk, Hjemmetjenesten med Hverdags-
rehabiltering og rendyrking av fagområdet skal styrkes og rendyrkes;

Lokalsamfunet, gjennom famÎlleog frivillge organisasjoner, skal inviteres inn for åta del i

aktivitetoginiljøtiltak mot brukere innen mnrådet Helse & Omsorg; Kommunen skal gjennom sine
enhetedegge forholdene til rette for slik involvering å søke åfåpåplassgode parnerskap med

forutsigbar deltagelse. Dette kan oinfattebåde Institusjoiloghjemmeboendebrukere i Fauske
Kommune å skal ikke bare involvere personer som allerede mottar tjenester fra Helse &Omsorg.

.

KòstnaderSagatun, Institusjon
.

2011 Antall ansatte

Drift I nstitusjon & Hjemmetjenetsen
.

8 507
. .

25. .

Drift Byggning innkl. vaktmester tjenester .. 912 . .

. .

Totaltdriffuteh .ädm. Kostnader 9419

Historiske tall Institusjonsdrift

Dette er tallene for siste hele driftsår ved Iristitusj onsdriften ved Sagatun Helse og Sosialsenter.
Antallet ansatte inkluderer også nattevakt, men tilsynslege og administrasjon er ikke fordelt.

Budsjett 2013.
I forbindelse med at Sagatun Helse og omsorgssenter ble stengt ble midlene overført til andre
ansvarsområderinnen helseogomsorg~ Totalt erdet i budsjettet for 2013 overført 7,Smil. kr.
Tj enestene blir. da . opprettholdt innenforandre.ansvarsområder~ Dette er midler som. er.tilgj engelig
finansiering av. det tjenestetilbudet en velger skal gjennomføres i Sulitjelma.

Videre erdet i budsjett 2013 lagt en et sparetiltak på 0,5 milL. la pga reduserte kostnader ved drift
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av selve bygget. Dette er truet ut av budsjettet for 20 i 3, og må eventuelttilbakeføresnår ny drift
starer opp.

lbudsjett 2013 er det da totalt 7,8 mil. kr som er avsatt til ordinær drift av hjemmetjenesteog
institusjonsplasser i Suli~elma..Legetjenester kommer i tilegg;

Detertattutgangspuntientumus med en bemannethjeinmetjeneste dag og aften 7 dageriuke,
Det er sett på en bemaning med 1 person på aftenvakt og henholdsvis2-3 dagvakter. Deter
kalkulert med kr; 600.000,- i lønnskostnader pr. årsverk. Det skal ta høyde for ulike yrkesgrupper
og alle variablene som er i yrker som går itumus dag/aften 7 dager i uka. .

DeterJatthøyde for.at nattpatruljen fra Fauske.vildekke Sulitjelmapånatt..De siste.årenehar det
vært ca en ütrykningi året på natt.

Pri dag erdet 27 bruere avhjemmetjenesteogpraktiskbistand i Sulijelma. Disse bruer til
sammen 79 timer pr uke.

Pleie og OnisorgiFauskekommune harovertid drevet sin virksomhet utover tildelte rammer og er
inne i prosess for å se på hvordan vi kan drifte i henhold til tidelteriidler. Dette gjøres samtidig
med implementeringavvåi Helse & Omsorgsplanogprosessene har sammenfallende fokus og
.interesser; Frigjorte ressurser kan ses i sammenheng med styrking av Hjemmetjenesten og dreining
overtihjemnebaserte omsorg. . .
Kostnader ved renovering av dagens bygning. .
Det er innentet overslag for ienoveringavSagatunJlelse og Sosialsenter tilbake til Institusjon.
Detaljerte kostnader og beskrivelser finnes vedlegg L .
Byggetvil ogsåla segbygge onitilbLa. Omsorgsboliger å slik etablering vil være
tilskuddsberetiget. Det .er ikke innentet konket budsjettoverslag .for. slik. ombygging, men
prisantydning er etsimerttilrundt14mil1. på forespørsel. Dette oinådetmå utredes hvis dette blir
valgt som etableringsområde for mulige Omsorgsboliger; .

Vedlegg: l) Rehabiltering og Oppgradering Sagatun med budsjett overs



Faktor nr 3; Demografisk utvikling - historisk og forventet

Folkemengde i grunnkretsene Fagerli, Sandnes, Charlotta, Furulund,
Glastunes, Bursimarka i Fauske kommune

.;.,....d
. c.', ,( ",'

1'2.11 Lt.i ....'...........,

~d".
'9.111'a (,'"...YY/,,),",,:' ,AV"Y

60-64 år 27 31 29 27 25

65-69 år 14 14 16 19 20

70-74 år 14 15 14 14 14

75-79 år 12 11 14 14 13

80-84 år 11 10 11 11 13

85-89 år 8 7 5 4

90 år og eldre O O

',',)", ~."...I')Ôhci..", "'"."',,.'. "c, ~(.""",.,..i)ö11.T.'i)""')' .)t'
., '2013 "",:i"..".

60-64 år 25 20 20 24 27

65-69 år 15 20 21 23 23

70-74 år 15 11 15 15 16

75-79 år 16 15 13 9 8

80-84 år 15 15 15 17 15

85-89 år 9 8 6 7 7

90 år og eldre 4 6 5 4

Kilde: SSB

Befolkningsprognose for Fauske kommune i aldersgruppen over 65 år og statistisk andel som har
en demenssykdom

Tallene for Fauske kommune er hentet fra Statistisk Sentralbyrå ut i fra en middels
befolkningsvekstprognose. Tallene for Prevalens, eller forekomst av demens i de ulike
aldersgruppene er hentet fra den nasjonale tabellen iDemensplan 2015 og avrudet i antall personer
man antar har en demenssykdom (i parentes) ut i fra det totale antallet personer i de ulike
aldersgruppene.

ALDER Prevalens 2010 2020 2029
65-69 0,9% 492(~:4) 589(~5) 593(~5)
70-74 2,1 % 357(~8) 640(~13) 616(~13)
75-79 6,1 % 264(~16) 394p24) 509(~31)
80-84 17,6 % 255(~45) 240(~42) 430(~76)
85-89 31,7% 156(~50) 130(~4l) 204(~65)
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190+
I Totalt

140,7 %
1

198(~:40)
L 2449(~230)

83(~34)
1407(~157)

92(~37)
2085(~162)

Antall eldre over 90 år vil øke fra 72 i 2009 til 94 i 2014, deretter stabil utvikling
Antall eldre mellom 70 -74 vil i sammen periode øke fra 346 til 427.
Konklusjon 2009 - 2014: Vi får både en stor økning av de eldste eldre og de yngste eldre
Fra 2014 - 2019 får vi naturlig nok økning i gruppen eldre mellom 75 - 79 fra 303 til 373
Fra 2019 - 24 får vi en stor økning i antall eldre i aldersgruppen 80 - 84 år (fra 237 til 300)
Fra 2025 tom 2029 får vi en stor økning i antall eldre i aldersgruppen 85 - 89 (fra 157 til 204)

Faktor nr 4;Legetjenester

Beskrivelse av legetjenesten

. Faglig tilbud

Det har vært gitt tilbud om fastlegetjenester 1 dag i uken. I tilegg har det utført
legetilsyn ved lokale institusjonsplasser.

. Statistikk

Fastlegetjenesten har hatt mellom 8 og 10 legekonsultasjoner pr.uke.

. Kostnader ti drift i 2012

Budsjett 2012
Regnskap 2012

493657
489700

Det er ikke budsjettert midler for 2013

. Inntekter til drift i 2012 var på 30000

Fordeler

. Tilbud om fastlegetjenester vil gi nærhet til tjenesten

. Redusert reisetid til lege for innbyggerne

. Videreføre miljøet lokalt i Sulitjelma, ivaretakelse av lokalsamfunnet.

Ulemper

Kostnader til etablering og drift vil til enhver tid overstige inntekter fra legepraksis: dvs at tilbudet
vil være kostnadsdrivende for Fauske kommune.

. Kostnader

Et legekontor skal uavhengig av plassering holde godt standard, både på utstyr og
ressurser. Dette vil også gjelde kontoret i Sulitjelma.
Utfordringen blir manglende inndekning av kostnader i forbindelse med tilrettelegging
av areal og midler til drift av legekontoret, herunder:

o tilrettelegging av bygg

o inventar

1

1
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o driftsmidler
o kostnader personell

. Ikke ivaretakelse av lov om fastlegetjenester. Dette vil si at Fauske kommune via
fastlegèforskriften er pålagt å ivareta at innbyggene har et reelt valg av fastlege og byte
av fastlege, samt tilgjengelig legetime innen 5 dager og telefonkontakt innen 3 min.

. Rekrtteringsutfordringer mht lege og hjelpepersonell til ambulant virksomhet. Få leger

vil jobbe i enkelmannspraksis, ulønnsom praksis, konsekvenser for tap av inntekter i
hovedpraksis.

. Enkelmanspraksis for leger oppleves ofte særlig belastende
Lavt pasientgrunnlag. Kost nyte - verdi lav. De fleste innbyggerne i Sulitjelma har i dag
fastlege ved etablerte legesentre i Fauske kommune. Antatt antall innbyggere som vil
utgjøre populasjonsgrunnlaget er på ca 300 stk. Dette medfører lavt inntektsnivå, samt
høye drift og etableringskostnader.

Delkonklusjon

Behovet for eget legekontor i Sulitjelma har vært kontinuerlig revidert. Behov for legetjenester vil i
tilegg til fastlegetjenester avhenge av hvilke andre helsetilbud som tilbys i lokalsamfunnet
Sulitjelma.

De fleste av innbyggerne har skaffet seg fastlege ved de ulike legesentrene på Fauske. Hvor stor del
som står uten fastlege i Sulitjelma er vanskelig å fastslå eksakt. Fra tidligere gjennomgang er vi
kjent med at 300 av innbyggerne har fastlege på Fauske legesenter og bet jentes på legekontoret i
Sulitjelma. Resten har fastlege på private legesentre.

Legestilingen skal ha en listelengde på mellom 850 og 1200 pasienter og det vil ikke være grunnlag
for dette i Sulitjelma. Tjenesten må da som tidligere legges inn som del aven praksis eller som
tilegg til en praksis på Fauske og ivaretas av 1 til 2 leger fra Fauske.

Kommunen har ansvar for at rett tillike helsetjenester for innbyggerne skal bli oppfylt i henhold til
lov og forskrift. Fastlegeordningen stiler krav til kommunens plikt til å legge til rette for en
tigjengelig fastlegetjeneste. Kravet om tilgjengelighet står sentralt i publikums forventninger. I
tilegg til tilgjengelighetskrav må rett til valg og muligheter for byte av fastlege ivaretas.

I henhold ti fastlegeordningen har hver lege med fastlegeavtale et populasjonsansvar. Populasjon
på fastlegeliste er antall personer på legens liste: trenger ikke være innbyggere av Fauske kommune.
Fastlegen har også et koordinerende ansvar for pasienter i sin populasjon. Med dette menes
samarbeid med spesialisthelsetjenesten, NAV og andre aktører i helse~ og sosialtjenesten, heruder
krav om sykebesøk hos pasienter på fastlegens liste.

Opprettholdelse av ordningen med 1 til 2 ambulante leger for ivaretakelse av fastlegetjenester i
Sulitjelma vil ikke ivareta pasientenes rett til valg eller byte av fastlege på en god nok måte og
pasientpopulasjonen i Sulitjelma er for lav til hensiktsmessig drift av et legekontor.

Legetjenester ved sykehjem har særlige krav ti kompetanse, kvaliet og dimensjonering i henhold
til sammensetning av beboere. Behov for legetjenester vil framgå som en konsekvens av definert
pleie og omsorgstibud.

Legetjenester i egen bolig vil ivaretas av den enkeltes fastlege i henhold til fastlegeforskriften.
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Ved etablering av et kvalitetssikret legetilbud må perspektiver i som forsvarlighetskrav,
tjenesteyterne, tjenestemottakerne og ivaretakelse av myndighetskrav vurderes.

Faktor nr 4; Behov for en sosial Møteplass

Felles arena for sosialisering og møtepunt er viktig i alle deler av vår kommune. Derfor er dette et
av fokusområdene for vår Miljø & Aktivitetsavdeling. I tilegg så er dette eget satsningsområde i
vår Helse & Omsorgsplan i område 9 med ((Famile og Lokalsamfunn))
Derfor finner arbeidsgruppen grunn til å utheve viktigheten av dette.

Et fellesrom i omsorgsbolig vil gi muligheter til sosiale samenkomster som for eksempel felles
middager og kulturelle tiltak. Slike tiltak vil bL.a. være et fast tilbud gjennom Miljø og Aktivitets
avdelingen og sine ((Miljøkafeen). For øvrig fugerer kafeen på Samfushuset i Sulitjelma som
sosial møteplass.

Hver enkelt Omsorgsbolig vil være etabllert med egne kjøkken samt at det i fellesorodet vil være
tilkytet et mindre kjøkken for enkel matlaging. Ved behov for matleveranser ut fra tildelte tjenester
fra Bruerkontoret, vil slik mat bli tilført gjennom vårt Storkjøkken som i dag.

Byggetekniske vurderinger

Bygg eiendom startet med å åpne gulvet i beboelsesrom hvor problemene var størst.
Det ble tatt opp ca 1m2 i hjørnet uten at vi fant noe som var galt. Fuktmåling i lekt viste normal
fuktighet. Ved en senere befaring besluttet vi å prøve å ta opp gulvet lengere inn. Det ble fjernet ca
4m2 gulv og her fant vi mengder med futig isolasjon og til dels fritt van. Forklaringen på at det
ikke fantes fukt i den første rivningen er at det kan ha tørket opp ute ved randkanten hvor
futigheten slipper opp i rommet mellom vegg og gulv.
Det ble også tatt opp ca 4m2 i dagligstua, hvor det også er store mengder fuktlvann under
isolasjonen.

Setningsskader:
Setning i gruen har mest sansynlig foregått fra bygget ble tatt i bruk. Dette har nok stabilsert
seg. Vi tror ikke at det vil bli noe problem for bygget i framtiden.
Et måleprogram som vil vise om setningene fortsetter eller om det har stabilsert seg igangsettes fra
våren 2013.

Utvendig terreng:
Avstand til overkant gulv og terrenget er for lav og har ikke tilstrekkelig fall bort fra bygget, dette
fører til at vann samler seg mot gruuren og trenger inn i bygget. Tiltak for å hindre
vanninntrenging må gjennomføres før det gjøres reparasjoner innvendig.

Innvendig gulv:
Prøver 2 plasser i bygget viser at det er store mengder vann i sjiktet mellom betongdekket og
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isolasjonen. Det har ført til at papp og isolasjon bryes ned med påfølgende mugg og bakterievekst.
Gulvet i hele beboelsesdelen mot langvan må fjernes og erstattes med ny isolasjon og betongpuss.
Det vil ikke være riktig å bygge gulvet opp igjen slik det nå er utført.

Ventilasjonsanlegget:
Eksisterende ventilasjonsanlegg er lite energieffektivt og må ombygges for å få ned
driftskostnadene. Anlegget bør få moderne roterende veksler og styring for å bruke minst mulig
energi og få en driftstid tilpasset bruen av bygget. Isolasjon av kanaler er for dårlig og denne må
utbedres/økes for å hindre vareveksling til kaldloft.

Alternative løsninger

Alternativ løsning nr 1; Institusjonsplasser m/Heldøgns Omsorg

I henhold ti helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for å tilby nødvendig helse- og
omsorgstjeneste til alle som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret er kommunen
pålagt å tilby plass i institusjon for de som trenger dette.

Som institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven regnes
. Barneboliger

. Boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddel

avhengige
. Aldershjem

. Sykehjem

. Plasser til døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

A etablere og drive sykehjem hører med til kommunehelsetjenestens kjerneoppgaver. Alle
kommuner skal sørge for at det finnes

. Et døgnbasert botilbud med en tilstedeværende helsefaglig bemaning

Mange mennesker med omfattende fusjonssvikt har behov for pleie og omsorg hele døgnet. Noen
har så omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester at det er vanskelig å oppfylle retten til
nødvendig helsehjelp gjennom tjenester i hjemmet.
For mange tjenestemottakere i en slik situasjon vil plass i sykehjem være et tilbud som er tilpasset
deres fusjonsnivå. I sykehjemmet er det personale til stede hele døgnet. Det er også et krav at
legetjeneste og fysioterapitjeneste skal knytes til virksomheten. I tilegg er sykehjem underlagt
tisyn.

I sykehjem kan det gis både
. Tidsbegrenset opphold

. Langtidsopphold

Vedtak om langtidsplass i sykehjem er enkeltvedtak og reglene i forvaltningsloven gjelder. For
kortidsopphold under 2 uker er det ikke krav om vedtak. Helsehjelp er basert på pasientens
samtykke, den enkelte beboer på sykehjemmet kan kreve å bli utskrevet når hanun måtte ønske
det
Plass i aldershjem kan være aktuelt når tjenestemottaker trenger døgn-kontinuerlig tilsyn, men ikke
er har behov for helsehjelp som tilsier at sykehjemsplass er nødvendig
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Beskrivelse av institusjonsdrift
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TRINN 1

Sykehjem er en døgnkontinuerlig tjeneste som har som sitt primære formål å gi
. Helserettet heldøgns omsorg og pleie

De oppgaver Fauske sykehjem er innrettet mot er avlastning, permanent opphold, skjermet enhet for
demente og terminalpleie. Tjenesten er på det øverste trinnet i omsorgstrappa.
Lovgrunnlag er

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2
Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

Tidsbegrenset opphold
Tidsbegrenset opphold/korttidsopphold i sykehjem er et tilbud til tjenestemottakere som av ulike
årsaker har behov for et sykehjemsopphold i en tidsbegrenset periode. Tjenesten benyttes i perioder
for tjenestemottakere som på grunn av sykdom trenger omfattende tilsyn og hjelp.
Tidsbegrenset opphold/korttidsopphold er aktuelt i forbindelse med døgnopphold for øyeblikkelig
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hjelp, rehabiltering, avlastning eller i forbindelse med overgangspleie ved utskrivning fra sykehus.
I tilegg har enkelte behov for sykehjemsplass av kortere varighet i forbindelse med pleie ved livets
slutt.

Langtidsopphold
Langtidsopphold er et tilbud til personer som har et varig, omfattende, døgnkontinuerlig pleie- og
omsorgsbehovsom ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller anen tilpasset bolig.

Spesialenheter
Sykehjem kan blant anet gi tilbud til enkelte grupper i spesialenheter. Fauske kommune har
etablert spesielle skjermede enheter i sykehjem for å ta hånd om urolige demente med spesielle
behov for skjerming.

Målgruppe
Sykehjemspasienter har ofte sammensatte problemer som omfatter kroniske sykdommer og plager,
somatisk og mental svekkelse, svekkede sanser, nedsatt førlighet og svekkede ADL funsjoner
(dagliglivets fusjoner).
Behovet for sykehjemsplass påvirkes også av ikke-medisinske forhold. Eksempler på dette kan
være isolasjon, at det sosiale nettverket er sviktende og angst.

Aldershjem
. Aldershjem er kommunalt botilbud til eldre med ulike fusjonshemninger.

Eldreomsorgen er inne i en utvikling der det legges vekt på den enkeltes mulighet til å leve
selvstendig innenfor trygge ordninger med tjenester i eget hjem etter behov. De politiske føringer
tilsier at tilvekst av nye aldershjem bør ungås. Snarere vil det kunne være behov for å foreta
omlegging fra aldershjem til servicebolig, omsorgsboliger eller lignende der tjenestemottaker kan
tilbys nødvendige tjenester i sitt eget hjem.

Fordeler

. Tilbud om institusjonsplass i Sulitjelma for personer som bor i Sulitjelma betyr
nærhet til lokalsamfuet

. Kort reisetid for pårørende som bor i Sulitjelma.

. Det vil være etablert et faglig helsefaglig miljø lokalt i Sulitjelma.

Ulemper

. Institusjonen vil ikke ha mulighet til å etablere spesialenhet for demente på bakgr
av størrelsen. Vil kreve at pasienter må flyte til Fauske sykehjem ved behov, kan
medføre at pasientplasser blir stående tom.

. Institusjon i Sulitjelma begrenser samdriftsfordeler som bemanning, faglig utvikling

og økonomi
. Uheldig og opprettholde institusjonsplasser når det er lokale og nasjonale føringer på

at institusjonsplasser skal reduseres.
. Pleie- og omsorgstjenesten krever økt spesialisering og behovet er økende, det å ha

etablert en lokal institusjon vil være uheldig for fagkompetansen. Redusert mulighet
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for faglig utvikling og faglig samørighet med et større fagmiljø.
. Institusjonsdrift i Sulitjelma krever en fast bemanning med helsefaglig kompetanse,

det vil være krevende å rekrttere nok personale. Særlig med tane på fremtidige
rekrutteringsutfordringer i pleie- og omsorgstjenesten.

Delkonklusjon

Eldreomsorgen er inne î en utvikling der det legges vekt på den enkeltes mulighet til å leve
selvstendig innenfor trygge ordninger med tjenester i eget hjem etter behov. De politiske føringer
tilsier at tilvekst av nye aldershjem bør ungås. Snarere vil det kune være behov for å foreta
omlegging fra aldershjem til servicebolig, omsorgsboliger eller lignende der tjenestemottaker kan
tibys nødvendige tjenester i sitt eget hjem.

Langtidsopphold på sykehjem er et tilbud til personer som har et varig, omfattende,
døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller
anen tilpasset bolig. Sykehjem er siste instans i omsorgstrappa.
Det anbefales at man ikke reetablerer Sagatun som aldershjem eller omdefinerer det til sykehjem.
Anbefalingen er på bakgru at aldershjem lokalt og sentralt ikke er et satsningsområde i fremtiden.
Fremtidens institusjonsplasser i Fauske kommune bør være sentralisert for de faglige kravene som
stiles er store, videreføring av å samlokalisere og spisse fokuset på de ulike fagområdene er viktige
grep for å styrke fagmiljøene, videreutvikle tjenesten og for å rekrttere tilstrekkelig

fagkompetanse. Ansatte og ledere kan i stor grad dra nyte av hverandres kompetanse og sammen
utnyte ressursene til det beste for alle. Ved en slik organisering vil vi gi det beste tilbudet til
personer i Fauske kommune som har behov for sykehjemsplass.

Alternativ løsning nr 2; Omsorgsbolig

Beskrivelse av omsorgsbolig

Omsorgsboliger er kjennetegnet ved å være fysisk tilrettelagt for orienterings- og
bevegelseshemmede ved at alt er på en flate, ekstra dørbredde, ingen dørterskler, tilgjengelighet for
rullestolbruere.

Omsorgsboliger er vanligvis bygget flere i samen slik at de bidrar til å dekke sosiale behov som
mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktiviteter.

Omsorgsboligens målgrupper er eldre eller andre med pleie og omsorgsbehov som bor i uegnet
bolig, og som har behov for tilpassede hjelpetiltak. For mennesker med moderat funsjonssvikt kan
det være hensiktsmessig å flytte i en omsorgsbolig før pleie og omsorgsbehovet blir for stort, dette
kan lette prosessen med å etablere et nettverk som gjør det trygt å bo i boligen.

Omsorgsboliger er ikke særskilt regulert i lovverket. Tjenester til personlig og praktisk bistand
tildeles etter en individuell vudering etter Helse og omsorgstjenesteloven. på lik linje med øvrige
hjemmeboende. Tilgang til bistand er på lik linje med hjemmeboende.

Bostøtte fra husbanen skal bidra til at økonomisk vanskeligstilte skal ha mulighet til å bo i
omsorgsbolig.
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Fordeler

Beboeren har råderett over omsorgsboligen. Fysisk nærhet til andre beboere gir mulighet til
nettverksbygging. Trygghet ved å bo i fellesskap med andre beboere.

Ulemper

Ved fallerende helse kan det være utfordrende å gi forsvarlig tjenestetilbud som oppleves trygt nok
for bruker og pårørende. Benevnelsen omsorgsbolig kan skape urealistiske forventninger til grad av
bistand, dette gjelder spesielt praktisk bistand.

Delkonklusjon

Vurderes som svært godt omsorgsnivå så lenge som bistandsbehovet til beboerne kan dekkes ved at
hjelpeapparatet kan gå til og fra.
Når situasjonen. krever høy grad av tilstedeværelse av fagpersonell, dvs. at beboerens pleiebehov
tilsier kontinuerlig nærhet til personell, vil dette omsorgsnivået være svært ressurskrevende både
faglig og økonomisk.

Alternativ løsning nr 3; Hjemmetjenester

Hjemmebasert omsorg

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for å tilby nødvendig helse- og
omsorgstjeneste til alle som oppholder seg i kommunen. Det knyter seg ikke spesifikke innolds-
eller kompetansekrav i helse og omsorgstjenesteloven i forhold til tjenesten i hjemmesykepleien.
Lovens system er lagt opp til at kommunene skal kunne stå mest mulig fritt ti å utvikle og
organisere sine tjenester i samsvar med lokale forhold og behov.
Fauske kommune sier i sin Helse og omsorgsplan: ((Brukeren skal kunne bo lengst mulig i eget
hjem))

Samtidig sies det:
Forslag til fremtidig omsorgskjede fundamenteres på en omsorgsfiosofi som er bygget på
BEON - prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå.) Det betyr at det legges vekt på tiltak
som har til hensikt å muliggjøre at mennesker kan bo i eget hjem, heruder å satse på
helsefremmende og forebyggende tiltak som bygger opp under og ivaretar menneskets
egenomsorg og sosiale liv. Dette innebærer også støte til brukers nærmeste omsorgsperson.

. St.meld. nr. 25 (2005 - 2006)" Mestring, muligheter og mening. "Framtidas

omsorgsutfordringer" .
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. Demensplan 2015

. St.meld. nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling ~ på rett

sted - til rett tid. Tilråding fra Helse- og omsorgsdeparementet av 19. juni 2009

Begge stortingsmeldingene har som målsetting at tjenestemottakere skal ta ansvar for eget liv
og være delaktige i å utvikle egne tjenester. De skal også beholde sin integritet og
selvstendighet så langt som mulig, selv om sviktende helse og funksjonsnedsettelse gjør at
man trenger kommunale helse- og omsorgstjenester. Disse tjenestene skal gis etter
individuelle vurderinger i den utstrekning det er behov for det. Tjenestene skal gis i eget hjem så
lenge det er mulig, deretter i tildelt omsorgsbolig hvor tjenestemottakeren betaler husleie og
får tjenester etter enkeltvedtak.

Når det gjelder behovet for tjenester til eldre, er dette nært knyttet til demografisk utvikling. I
tilegg handler det om at morgendagens eldre vil ha andre verdier og holdninger enn dagens
eldre. Dette beskrives slik i St.meld. 25:

"Morgendagens eldre vil bli mer kravstore og mindre beskjedne enn dagens eldre er. De vil i
noe større grad ønske seg en tilværelse der de kan bruke sine evner, vise hva de kan, og der
de kan gjøre nye ting og bestemme selv. Men først og fremst vil de være mindre konforme
og
mindre tradisjonelle - de vil i mindre grad innordne seg tradisjonelle normer".

Målsetting for hjemmetjenestene

At innbyggerne i alle aldre i Fauske kommune med særlig hjelpebehov skal kune bo i eget hjem så
lenge som mulig og føle sosial og helsemessig trygghet. Dette vil vi oppnå ved å skape et samarbeid
mellom bruker, pårørende og tjenesteytere basert på tilit og gjensidig respekt.

Et av satsningsområdene for hjemmetjenesten blir ((Hverdagsrehabilitering)) En samandling
mellom ulike grupper for å gi brukeren muligheten til å mestre sitt eget liv på best mulig måte.

Rehabiliteringstanen skal være gjennomgående i all tjenesteyting. Rehabiltering betyr å ta
utgangspunt i den enkelte sine ressurser for å gjenopprette, vedlikeholde eller redusere tap av
funksjoner.

Lovgrunnlag
. Helse- og omsorgstjenesteloven

. Pasient og brukerrettighetsloven

. Helsepersonelloven

Pr. dags dato er det 27 brukere av hjemmetjenesten lokalisert i Sulitjelma. Noen har
hjemmesykepleie, andre har praktisk bistand og noen har begge deler.

Det å kunne etablere en hjemmetjeneste med base i Sulijelma sees på som en god måte å ivareta de
bruerne som bor der. Tilbud fra Miljø og aktivitet er etablert og vil bli opprettholdt. En ønskelig
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utvikling er å øke omfanget av et slikt tilbud.

Det å si hva framtiden vil bringe av utfordringer er umulig. Det vi har av prognoser sier litt om det
vi kan forvente oss og derfor har Fauske Kommune kommet fram til at framtiden vil være færre
institusjonsplasser men også en styrket hjemmetjeneste.

Innholdet i hjemmetjeneste kan være:
. Hjemmesykepleie

. Praktisk bistand

. Personlig bistand

. Miljø og aktivitet

. Hverdagsrehabilitering

. Støttekontakt

. BP A (Brukerstyrt personlig assistent)

. Trygghetsalarm

. Hjelpemidler

Eldreomsorgen er inne i en utvikling der det legges vekt på den enkeltes mulighet til å leve
selvstendig innenfor trygge ordninger med tjenester i eget hjem etter behov. En gamel boligmasse
med få tilrettelagte boliger vil være en utfordring. Etablering av omsorgsboliger i Sulitjelma vil
kune gi Fauske kommune muligheten for å trygge innbyggerne i Sulitjelma. De vil kune få et
tilbud om egnet botilbud om det skulle være nødvendig.
Det å gi tjenester ut fra behov vil si å bruke omsorgstrappa riktig. Ved store omsorgsbehov og
omfattende funksjonssvikt vil det kanskje ikke være mulig å gi tjenester i hjemmet, da vil
institusjon være løsningen. Her sørger Fauske kommune for at institusjonsopphold kan gis ved
Fauske sykehjem. En enhet med stor faglig kompetanse som utvikles i tråd med de utfordringer vi
står ovenfor.

Fordeler med en hjemmetjeneste etablert i Sulitjelma

. Innbyggerne skal kune bo i egen bolig selv om man er i behov av nødvendig helsehjelp.

. Hjelpens omfang styres ut fra individuelle behov.(BEON-prinsippet)

. Kjente omgivelser har stor betydning for å greie sin egen hverdag.

. Hjelpemidler inn i egen bolig.

. Legger til rette for større mestring selv om fusjonsevne er redusert.

. Deltakelse på kulturelle og sosiale aktiviteter på dag og kveldstid.

Ulemper

. Ulike oppfatninger av hva som er riktig tjenestenivå

. Inntil erfaringene med hjemmetjenesten er høstet vil utrygghet kune oppleves av

pårørende.
. Sosial deltakelse kan reduseres på gru av fysiske begrensninger.

Delkonklusjon
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Eldreomsorgen er inne i en utvikling der det legges vekt på den enkeltes mulighet til å leve
selvstendig innenfor trygge ordninger med tjenester i eget hjem etter behov. De politiske føringer
tilstreber en styrking av hjemmetjenesten.

Det anbefales at man ikke reetablerer Sagatun som aldershjem eller omdefinerer det til sykehjem.
Anbefalingen er på bakgrun at aldershjem lokalt og sentralt ikke er et satsningsområde i fremtiden.
Fremtidens institusjonsplasser i Fauske kommune bør være sentralisert for de faglige kravene som
stiles er store, videreføring av å samlokalisere og spisse fokuset på de ulike fagområdene er viktige
grep for å styrke fagmiljøene, videreutvikle tjenesten og for å rekrttere tilstrekkelig

fagkompetanse. Ansatte og ledere kan i stor grad dra nyte av hverandres kompetanse og samen
utnyte ressursene til det beste for alle.
En hjemmetjenesteenhet med base i Sulitjelma eller Fauske vil kunne dekke det behovet som
pr. dags dato er i Sulitjelma. Den store bredden i tilbudet vil gi trygghet, forutsigbarhet og
nærkontakt med tjenesteyterne til både brukere og pårørende

Oppsummert

Institusjon beskriver viktighet av å flyte fokus over mot hvordan Helse & Omsorgsplan sier vi
skal dreie vår framtidige drift. Dette underbygges også rudt det faglige fokuset rudt spesialisering
for Demens og Somatikk.

Hjemmetjenesten fokuserer tydelig rundt å utøve tjenester inn mot egen bolig eller i
Omsorgsbolig.
Ved etablering av egen base vil det gi en samlet faglig kompetanse i Sulitjelma.

Omsorgsbolig er det tilbudet som gir følelsen av egen bolig, men samtidig del av et fellesskap og
trygghet som mange eldre søker.

Anbefaling

Oppdraget fra Kommunestyret ber oss om å utrede fremtidige alternativer for å ivareta kommunale
tjenester innen Helse & Omsorg. Derfor er involvering og informasjon i dokumentet bygget opp
slik det framstår.

Føringer som vi forholder oss til er Helse & Omsorgsplanen, vedtatt i Kommunestyret 2010,
Samhandlingsreformen, med tilhørende lov og avtaleverk, med sin implementering f.O.m. 1 januar
2012.

Fauske Kommune har siden høsten 2010 hatt ekstra fokus på implementering av sin Helse &
Omsorgsplan og da med spesiell fokus på beskrivelse av nyt bo og behandlingstilbud for Demente,
rendyrke og utvide rehabiltering og kortidsavdeling, etablering av Bruerkontor rtedstyrket
saksbehandling, organisering og lederskap og styrking av aktiviteter med helsefremmende tiltak.

Med bakgrun i informasjon og innspil i dette dokumentet, forslår vi at det i Sulitjelma søkes
etablert Omsorgsboliger. Slik etablering kan lokaliseres enten gjennom renovering og ombygging
av Sagatun Helse & Sosialsenter eller etablering på anet område.
Videre så foreslår vi etablering av base for Hjemmetjenesten i Sulitjelma. Denne basen vil ivareta
dagens bruere samt yte tildelte tjenester ved nye Omsorgsboliger.

Legekontor ved Sagatun Helse & Sosialsenter har hatt tilsynsfunksjon. av brukere ved Institusjon
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Sagatun som en del av sitt oppdrag. Ved eventuell bortfall av Institusjon og etablering av
Omsorgsboliger, bortfaller grulaget for å opprettholde denne tjenesten. Beboere ved

Omsorgsbolig har oppfølging gjennom sin fastlege.

Innstiling

1. Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte
tjenester. Det etableres det 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger i Sulitjelma.

2. Legetjenesten i Sulitjelma videreføres ikke.
3. Rådman framlegger i egen sak til Kommunestyre, en driftsplan for hjemmebaserte

tjenester i Sulitjelma.
4. Spørsmålet vedrørende bru av nåværende lokaliteter for ((Sagatun Helse og

sosialsentef)) som omsorgsbolig, gjennomgås og utredes som del av ovennevnte.
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Fauske kommune
8201 Fauske

29.04,2013
1308-8-01

Att: Enhetsleder Gunnar Myrstad

SAGATUN - REHABILITERING OG OPPGRADERING - BUDSJETTKOSTNAD.

På grunnlag av rapporter og befaringer er følgende tiltak for rehabilitering og oppgradering
anbefalt. Kostnader medtatt i eget vedlegg.

Kortattet orientering om tiltakene:

UTVENDIGE ARBEIDER:
Deler av vegetasjon fjernes og terreng bearbeides for å få fall fra bygget. Avrenning av overvann /
snøsmeltevann via ny frostsikret drenering under ny randisolering. Overflater langs bygget
etableres av nye drenerende masser. Langs vegger på bygget monteres fuktbestandig isolert
brystning, Over ny brystning etterisoleres bygget utvendig med vindsperre og bordkledning.

INNVENDIGE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER:
I bygget er det flere områder med fuktskader fra lekkasjer fra tak. Alle bygningsmessige materialer
som er fuktskadet fjernes. Ârsaken til taklekkasjer fjernes. Tilstøtende områder skal sopp og alge-
vaskes før reparasjon.
I tilegg er det registrert flere områder med fukt / vann under flytende gulv, totalt ca 350 m2.
I områder med flytende gulv fjernes alle bygningsmessige materialer. Alle tilstøtende områder
kontrolleres for følgeskader av fukt. Etter frilegging av betong monteres byggavfukter før videre
tiltak. Etter uttørking behandles betong med sopp og algevask, før det legges nytt fuktbestandig
gulv. All fjerning av materialer som er fuktskadet og angrepet av sopp er saneringarbeider, som
utføres etter egne retningslinjer for å unngå unødvendig spredning til fløy med legekontor.

VENTILASJONSANLEGG:
Anlegget utbedres med nytt aggregat og avkast- / inntakskammer iht tidligere planløsning. I tillegg
utbedres ventilasjon for kontor / venterom, samt eksisterende isolasjon utbedres på 

loft.

ELEKTRISKE ANLEGG:
Demontering av elektriske tilkoblinger for ventilasjon. Eksisterende tavle med ventilasjons-
automatikk fjernes. Nytt aggregat har egen innebygget ferdig koblet automatikk. Strømtilførsel til
nytt aggregat.

MALERARBEIDER:
Når bygningsmesige arbeider og tekniske installsjoner er avsluttet. Skal hele bygget vaskes med
sopp og algevask, før alle vegger og tak hele bygget males.

1-.: " "'l ,&W' ;;r'~''',:,r"j .i7",":;""l, 'ri'
, "'2"~ ,¡i¡O.¡hip,;ri r r¡: ~'. . .. ar:fi\¡ .i:ill!flQIi¡i!. l, .,',.il ii," . o.H ~w' l.'lJ 1.

J fJ,.'.,; :" '.h?î.':.:'_',' ':j.',,-.

i¡ml! ,I/II¡
'-1 ". ., "I'~";J' -¡.I;'. ..-i-.-:i.r.~,"'W.i.¡,...L '. ~.r
~t,pll.I":tl;t!t W""t l'r4~'J: '''f' : . ',Il. ~,\'.il""ìU-i~1 Jf: ','íij"M1iH

~'. ; " ~n hm," ,I'" "¡!iJ~)l,LIl:'¡~'U' III N~F iil"~~'~gi~l"ehiei'
tHi W1tJ.Hli iil ,'iili' 'il . -.H ,_.",~tll., I .' . i .JliJ., H" ,;\11; ~J H'':J '~: ,j")~~done sp~~~n

~,_i~t_j'
li,' ¿li;, 1!~N08Sk~ß:ftlI NORSK RAOONfORENING' \IY(!~,I~~~~r,1 "("i UJ



Jr t:

"',',,~',: '-;~!'-;f"":~1i, lil ':i~
.':a..

. WI l~'rJ. ~ l)''''' "'d' ~. O f.. il ..- "-'l

JON'",OLAV G)EllSKVA:l1 AS ,jiL, ' '. R).OGIVÊREI'VVS\OGlt.iNEMIUJØ '~, 'l!" i;-,'

i, ~ŠtQrg~tå'39,Ni8~OÔ;~ausj(i il:: "~'i """,'; ':' :"'J;"'~'

't ~ 'TIi756'~44 00"" ""1" " ~ n .,,

'" ,'i ,~Mii~ ~7 Oa 83,12'( . .f' ~ 'i"
" e-RPst: joatmlogas,no ~"JF" ID
"ForeiaKsnr,:~d:'NO 859 208 622 MVA

,~,' ::"~-'_~::~..,t;:_~ d ,.!:;'~ ~ji ~~c. ',. fr.
7;

ENERGiøKONOMISERING - ENØK:
I forbindelse med utbedring av skader skal byggets utvendig randsone, brystning med vegger over
etterisoleres. Bygget har hatt problemer med varmetap fra ventilasjonskanaler og ti kald 

loft, som

har medført ising langs raft og i grad 
renner.

Dette har sannsynlig også medvirket til inntrengning av vann som ha skadet bygget. Etterisolering
av kanaler på loft og tilleggsisolasjon på himling, samt øket avtrekk fra kald 

loft skal fjerne dette

problemet.

Byggets funksjon er Helse- og Sosialsenter med legekontor og 1 o 
boenheter med et samlet areal

BRA på 839 m2. Bygget har elektrisk oppvarming og årlig gjennomsnittlig energiforbruk har i
perioden 2008 til 2011 vært ca 442,000 kWh/år, som gir et spesifikk energiforbruk på
ca 527 kWh/m2, som er byggets totale energiforbruk.

Ifølge ENOVA's energistatistikk for 2011 er gjennomsnittlig spesifikt energiforbruk for et bo og
servicesenter oppgitt til 325 kWh justert til geografisk 

beliggenhet i Sulitjlema, dvs ca 200 kWh/m2

lavere enn det virkelige gjennomsnittlige forbruket for Sagatun i perioden 2008-2011, En opp-
gradering med tilleggsisolasjon og bedre energistyring skulle kunne gi bygget en teoretisk
besparelse på ca 200 kWh/m2, som med energipris på 1 kr/kwh inkl mva vil redusere årlige
driftskostnader med ca kr 167.800 kr/år.

Med ytterlig oppgradering tillavenergibygg vil dette kunne utløse et engangstilskudd fra ENOVA
på inntil ca kr 417.550,- (2013 satser), samt redusere energiforbruket for oppvarming og
ventilasjon med ytterlig ca 67.000 kWh til ca 100.000 kWh for oppvarming og ventilasjon.
( Energiforbruk for øvrig drift av bygget som kjøkken, renhold og varmt vann kommer i tilegg).

ENOVA-tilskudd tas ikke med i budsjettkostnader da dette må vurderes med datasimulering i
forhold til tekniske løsninger, og vii vurdert før ny anbudskonkurranse.

BUDSJETTKOSTNADER:
Kostnadsoverslaget er basert på avlyst tilbudskonkurranse av august i 2012, samt opprinnelig
tegninger og beskrivelse for bygg og teknisk anlegg, samt masseberegninger for ny arbeider.

~~a~~~
rJ~~ Olav Gje1Vål
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VVS-ing Jon Olav Gjerskvål A.S.
Rådgivere i VVS og innemiljø
Storgt. 39
8200 Fauske

BUDSJETT - OVERSLAG
Tiltak

SAGATUN
Tiltakshaver:

l. Felleskostnader - inkludel1

L a. Utvendige arbeider terreng arondering, asfaltering etc
2. Bygning

3. VVS
31. Sanitæaranlegg
32. Varmeanlegg
36. Ventilasjonsanlegg
38. Bygningm.hjelpearbedeider - inkludert i kap, 2

4. Elkraft

5, Tele og automatisering, VVS-automatikk
6. Andre installasjoner
7. Utendørs

Entrcprisekostnader (postene 1-7)
8 Generelle kostnader (Honorarer etc.) 15 % + termografering

81 Biomkostninger

Byggekostnader (postene 1-8)
9 Spesielle kostnader

Merverdiavgift
Råtomt inkL. tinglysning, byggesaksgebyr
Tilknytning vann/avløp
Finanskostnader

Grunnkalkyle (post 1-9), INKL MVA
0.1 Forventede tillegg. ( %) - ca 6 %

Forventet prosjektkostnad (postene 1-0.1) , INKL MVA
0.2 Marginer/reserver (Ca. 10%)

Budsjett - kostnad, INKL MV A

Prisgrunnlag april 20 I 3

FauskW.44..220 I ~ . /'~~ er,,': 4~V J~n Olav Gjers~~

kr. 0,00

kr. 3200000,00
kr. L 090000,00

0,00
0,00

940000,00

kr. 150000,00
kr. 300000,00
kr. io 000,00
kr, 150000,00
kr. 5840000,00
kr. 900000,00
kr. 25000,00

kr. 6765000,00

kr. L 555950,00
kr. 0,00

kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 608,00
kr. 8321558,00
kr. 511 775,82

kr. 8833333,82
kr. 971 666,72

kr. 9805000,54
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FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JouralpostID:
13/4890 I

Arkiv sakID.: 1311195 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen
Sluttbehandlende vedtaksinstans: Fauske kommunestyre

Sak nr.: 050/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 19.06.2013
048/13 KOMMUNESTYRE 20.06.2013

HØRING AV FORSLAG ENDRINGER I FORSKRFT FOR BRUK AV
MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG P Å ISLAGTE VASSDRAG SAMT
INVITASJON TIL Å SØKE OM Å DELTA I FORSØKSORDNING MED ETABLERING
AV SNØSCOOTERLØYPER

Vedlegg: - Høringsbrev - forslag endringer i forskrift for bru av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper.
- Forslag til forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyer
- Epost fra Fylkesmanen i Nordland, datert 05.06.2013

Sammendrag:
Miljøverndepartementet har den 30. mai 2013 sendt ovennevnte på høring med frist 27. juni
2013.

Saksopplysninger:
Forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er nå
ute til høring med frist 27. juni 2013.
Deparementet foreslår nå en ny forsøksordning der inntil 40 kommuner som ligger i det
distriktspolitiske virkeområdet skal kune etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter
i en avgrenset periode på inntil 4 år mèd mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014 til og
med 2018.
Eksisterende forsøksordning med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark, som Fauske
kommune deltar i, avvikles med virkning fra 1. mai 2014.

I den nye ordningen er formålet å undersøke virkningene av naturmangfold, friluftsliv og
folkehelse når kommunene gis myndighet til å etablere løyper for fomøyelseskjøring med
snøscooter. Ordningen er således betydelig mer spesifikk enn eksisterende forsøksordning. Det
vil kun være traseer for snøscooterløyper som kommunen må behandle i plan. For anen
motorferdsel vil motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde.

Forskriftsendringene gjelder:
* Etablere særskilt løyper for bru av snøscooter til kjøring i snødekt utmark og på islagte

vassdrag
* Tilførselsløyper til løypenett i Sverige
* Nord-Troms og Finnark: Adgang til å etablere tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter til det
åpne løypenettet



* Nord-Troms og Finnark: Sammenkytning av løyper mellom kommuner

* Motorferdsel ved ettersøk av skadet storvilt utenom ordinær jakt
* Oppheving av § 5 første ledd d (utmarksnæring for fastboende)

Høringsbrevet inneholder også en invitasjon til deltakelse i den nye forsøksordningen
De kommunene som deltar i pågående forsøksordning er garantert deltakelse i den nye. Her er
søknadsfristen L. september 2013.

Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den 21. mai i år at kommunedelplan med tema
motorferdsel må gjennomgå en grudig og fullstendig rullering. Med bakgru i det nye
forslaget til forsøksordning vil det være naturlig å stile dette arbeidet i bero i påvente av at ny
forsøksordning/nye forskrifter blir behandlet.

Saksbehandlers vurdering:

For Fauske kommune vil dette bety at etter 1. mai 2014 skal motorisert ferdsel i utmark forvaltes
etter motorferdselloven og nasjonal forskrift. Dersom kommunen blir deltaker i det nye forsøket
vil det innebære at vi kan beholde turistløypa til Sverige i forsøksperioden.

Rådmanen ber Plan- og utviklingsutvalget vurdere høringsuttalelse til den nye
forsøksordningen.

INNSTILLING:

1) Fauske kommune søker deltakelse i nyt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i
perioden 2014 til 2018.

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stiles i bero inntil videre.

Fauske, 7. juni 2013

Even Ediassen
Rådman
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Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt
invitasjon til å søke om â delta i forsøksordning med
etablering av snøscooterløyper

Høringsbrev, 30.05.2013

Adresseliste

Deres ref. V~r ref.
12/3241

Dato
30.05,2013

1. Innledning
Høring av forslag til forskriftsendringer
Miljøverndepartementet sender med dette p~ høring forslag til endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og p~ islagte vassdrag 15, mai 1988. Forslagene gjelder ~pning for etablering av tilførselsløyper til
løypenett i naboland samt utvidet adgang til etablering av tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter i Nord-Troms og
Finnmark til det ~pne løypenettet. I tillegg foresl~s enkelte andre endringer,

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget ogs~ bør forelegges
underliggende organer mv. som ikke er oppført p~ lista. Høringsbrevet er ogs~ tilgjengelig elektronisk p~
www.regjeringen.no/md .

Høringsfristen er 27. juni 2013.

Merknader til forslaget bes sendt elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til Miljøverndepartementet p~ e-
postadressen postmottak(ãmd.deD.no.

Invitasjon til å delta i forsøksordning
Miljøverndepartementet inviterer gjennom dette brevet ogs~ kommuner som ligger i det distriktspolitiske
virkeomr~det til ~ søke om ~ delta i en forsøksordning i perioden 2014-2018 der kommunene kan etablere
snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, Ordningen i den enkelte kommune vil
følge de regler som gjelder for forsøk etter lov 26, juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning
(forsøksloven).

Søknadsfristen er 1. september 2013.

Søknad sendes elektronisk til Miljøverndepartementet p~ e-postadressen postmottak(âmd.dep.no. For nærmere
informasjon om søknaden, se punkt 4 nedenfor.

Spørsm~1 om forslaget til forskriftsendringer eller forsøksordningen kan rettes til seniorr~dgiver Hege Feiring i
Miljøverndepartementet p~ e-postadresse hege,feiringcgmd.dep,no, eller p~ tlf. 22 24 58 91.

2. Bakgrunnen for forslagene til forskriftsendringer og for ny forsøksordning
Utgangspunktet er at all motorisert ferdsel i utmark er forbudt, p~ b~de bar og snødekt mark, jf. § 3 i lov om
motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr, 82 (motorferdselloven). Motorferdselloven og forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og p~ islagte vassdrag 15. mai 1988 (nasjonal forskrift) gjør imidlertidgjort flere unntak
for dette forbudet. Unntakene knytter seg i all hovedsak til nyttekjøring. Det fremg~r av motorferdsellovens
forarbeider at utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel i utmark er ~ søke ~ begrense ferdselen til
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formål og behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og
fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til minst mulig skade og
ulempe for naturmiljø og friluftsliv.

Regelverket åpner i dag ikke for fornøyelseskjøring, bortsett fra i Nord-Troms og Finnmark hvor det gjelder egne
regler. Her er kan Fylkesmannen legge ut løyper etter forslag fra kommunestyrene. Løypene er åpne for
allmennheten og for turoperatører/snøscooterturisme.

I de senere årene har blant annet flere kommunestyrer og fylkesting fremmet ønske om etablering av
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, både som tilbud til allmennheten og ti bruk i reiselivssammenheng, idet
snøscooterturisme kan være en viktig Inntektskilde enkelte steder. Blant annet har det vært fremmet ønsker om
løyper som fører til løypenett i Sverige.

Departementet foresiår at det i grensekommuner åpnes for at Fylkesmannen etter forslag fra kommunestyrene
kan etablere tilførselsløyper til nabolandet.

Departementet mener vi i dag vet for lite om konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse, både på
kort og lang sikt, til at det er forsvarlig å åpne for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring over hele
landet. Forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel som ble etablert i 2000 og som i dag omfatter 7
kommuner har etter departementet syn ikke gitt tilstrekkelige svar på effekten for friluftsliv og naturmangfold av

en generell åpning for etablering av snøscooterløyper, for eksempel virkningen av å åpne for løyper i mer
befolkningstette områder og heller ikke erfaringer om effekter av nettverk med løyper for fornøyelseskjøring
mellom flere tigrensende kommuner. Departementet foreslår derfor en ordning der inntil 40 kommuner som
ligger i det distriktspolitiske virkeområdet skal kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i en
avgrenset periode på inntil fire år med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014 til og med 2018.
Kommunene skal velges ut etter søknad. Ordningen skal evalueres løpende. Evalueringen bekostes av staten.

En slik ordning vii kunne gi oss verdifull kunnskap som vi kan bruke ved senere vurderinger av spørsmålet om
fornøyelseskjøringmed snøscooter i utmark.

3. Næringskjøring
Regjeringen ønsker å utvide adgangen til næringskjøring gjennom åpning for fornøyelseskjøring som del av
utmarksnæring i form av snøscootersafari etter løype. Slik reiselivsvirksomhet skal forutsette løyve.

Høringsinstansens inviteres til å komme med synspunkter på hvordan en slik ordning kan utformes.

4. Forsøksordning med etablering av snøscooterløvper
Ordningen skal omfatte inntil 40 kommuner som velges ut av departementet etter søknad. Kommunene må ligge
innenfor elet distriktspolitiske virkeområdet. I de 40 vii de 7 kommunene som er med i det eksisterende
forsøksprosjektet for lokal forvaltning av motorferdsel i utmark inngå, forutsatt at de ønsker det og søker innen
fristen og de rammer og vilkår som gjelder for forsøket. Det eksisterende forsøksprosjektet vii avvikles, se
nærmere om dette nedenfor.

Kommunene som velges ut til å delta vii kunne etablere snøscooterløyper for kjøring med snøscooter gjennom
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Fornøyelseskjøring er som hovedregel ikke tillatt etter dagens
regelverk. I kommunene som deltar i ordningen vii fornøyelseskjøring med snøscooter være tilatt, men kun i
løypene som er etablert for dette formålet av kommunen og i henhold til nærmere retningslinjer fra kommunen.

Hensikten med forsøksordningen er blant annet å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og
folkehelse når kommunene gis myndighettil å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Blant annet
er det behov for mer kunnskap om hvilke arter og økosystemer som er sårbare for motorferdsel og hvordan disse
bør hensyntas i planleggingen, hvor de aktuelle artene finnes, om ordningen medfører økning i antall snøscootere
og generelt økt motorisert ferdsel i utmarka, hvordan dette påvirker friluftslivet og holdninger til bruk av
motorkjøretøy i utmark generelt og eventuelle konsekvenser for folkehelsa. Departementet ønsker også å se på
om åpning for fornøyelseskjøring påvirker kommunens dispensasjonspraksis på motorferdselområdet og
eventuelle distriktspolitiske effekter ordningen har, herunder effekter for lokalt næringsliv.

Kunnskapen om virkningen skal skje gjennom en løpende følgeevaluering fra ulike fagmiljøer. Evalueringen vii
skje i regi av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Kommunene som deltar forplikter seg
til åbidra til gjennomføring av evalueringen gjennom utveksling av informasjon m,v., både underveis i perioden
og i etterkant. Plandokumenter, utredninger og kartlegginger som kommunene bruker og/eller utarbeider i
forbindelse med arbeidet med etablering av løyper, skal gjøres tilgjengelig for Direktoratet for naturforvaltning.

Ordningen vil etableres som et forsøk etter lov om forsøk i offentlig forvaltning. Ordningen er tidsbegrenset og
gjelder for inntil fire år med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014-2018, jf. forsøksloven § 3 siste ledd.
Nærmere rammer og vilkår for ordningen vii fremgå av egne forskrifter for ordningen, Utkast til forskrifter følger
vedlagt.
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Gjennom forskriftene fastsettes rammer og vilkår for planleggingen som har som mål å sikre at blant annet
hensyn til friluftsliv og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt. Det vii gjelde et absolutt forbud mot å opprette
løyper i verneområder, foresiåtte verneområder og nasjonale villreinområder.

Løypene skal ikke være ti vesentlig skade eller ulempe for reindriften, og bør søkes unngått i inngrepsfrie
naturområder som er 3 eller flere kilometer fra et teknisk Inngrep. Kommunen skal videre ta hensyn til virkninger
for friluftsliv, fugle- og dyrearter og økosystemer som er sårbare for motorferdsel, ulemper for bolig- og
hytteområder, fare for negative effekter på kulturminner og kulturmiljø.

Under planarbeidet må kommunen, dersom dette ikke er gjort tidligere, foreta en kartlegging og verdsetting av
friluftsområdene der løypene planlegges. Kartleggingen og verdsettingen skal skje med utgangspunkt i
Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 25-2004. Kommunen skal vurdere betydningen av disse områdene
opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Kommunen skal videre utrede virkningene av snøscooterløypene for
naturmangfold i og friluftsliv. Utredningen skal fremgå av planbeskrivelsen når planen sendes på offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 første ledd.

Forsøksordningen gir kun hjemmel for etablering av løyper for kjøring med snøscooter på snødekt mark. Det er
en forutsetning av løypene etableres uten terrenginngrep.

I den senere tid har man sett flere alvorlige ulykker der snøscootere har veert involvert. For å begrense
ulykkesrisikoen skal løypene ikke etableres i skred utsatte områder og i bratt terreng. Kommunen skal videre
sette vilkår for bruken av løypene, herunder tidspunkt og tidsrom for kjøring (når på dagen,
ukedager/helger/høytider, når på året m.v.)

Løypene kan angis i kommuneplan eller reguleringsplan. Hvis kommunen ønsker å behandle løypene gjennom
egen planprosess kan det for eksempel skje som del revisjon av de aktuelle områdene, eller gjennom utarbeiding
av egen kommunedelplan for formålet dersom det gjelder et avgrenset geografisk areal i kommunen. For øvrig
vil de vanlige prosessreglene for behandling av kommuneplan følges. Der kommunen har behov for en mer
detaljert vurdering av løypene, for eksempel pga. berøring med andre bruksområder (hytteområder,
boligområder m.v.), vii reguleringsplan være aktuelt.

Etablering av løyper gjennom arealplanlegging innebærer at plan- og bygningslovens regler om involvering av
berørte interessegrupper kommer til anvendelse. Det åpner for at slike grupper får anledning til å komme til orde
i beslutningsprosessen. Det er en forutsetning at neeringsinteresser (herunder reindriftsnæringa),
beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger,
hytteforeninger og lignende får anledning til å uttale seg.

Kommunen kan bare vedta snøscooterløyper på eiendommer der grunneiere har samtykket.

Nærmere om hvem som kan søke og søknadsprosess
Alle kommuner som ligger innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet sone Il, II og iv kan søke om å
delta i ordningen. De sju kommunene som omfattes aV det eksisterende forsøksprosjektet for lokal forvaltning av
motorferdsel i utmark er garantert deltakelse i forsøket forutsatt at de søker innen fristen og innenfor de rammer
og vilkår som gjelder for ordningen. Se nærmere om dette nedenfor.

Departementet ønsker at ordningen Skal gi et bredt erfaringsgrunnlag. i utvelgingen av kommunér vil
departementet derfor legge vekt på å få med kommuner med ulikt folketall og bosettingsmønster, kommuner
med ulik geografi (skog, fjell, lavland) og kommuner med ulikt omfang av snøscooterkjøring i dag.
Departementet ønsker videre deltakelse både fra kommuner som i samarbeid med andre kommuner kan gi

erfaringer med løypenettverk som strekker seg over kommunegrensene, og fra kommuner der slikt samarbeid
ikke er aktuelt.

Departementet vii i utvelgelsen også se hen til om kommunen kan trekke fram konkrete utfordringer og
problemstillinger som kan være interessante å følge opp i forvaltnings- og forskningssammenheng

Departementet ber på denne bakgrunn om at kommunene i søknaden redegjør hvorfor den ønsker å d.eita i
ordningen og i tillegg kort redegjør for

. innbyggertall og bosettingsmønster

. om det er store hytteområder i kommunen

. om snøscooterløypene vii ligge i skog, i fjellterreng, i lavlandet, i eller ved by/tettsted

. omfanget av og interessen for snøscooterkjøring i kommunen i dag

. andre opplysninger som kan være av betydning for departementets vurdering av søknaden

For søknadsfrist og informasjon om hvor søknaden skal sendes, se innledningsvis i brevet her.

Nærmere om de formelle rammene for ordningen, herunder prosessen for fastsetting av
forskrifter for ordningen
Ordningen i den enkelte kommune etableres som et forsøk etter lov 26. juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig
forvaltning (forsøksloven) og vii derfor fØige de regler sOm gjelder for slike forsøk.
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Forsøk etter forsøksloven innebærer at det fastsettes egne forskrifter for gjennomføringen av det enkelte forsøk,
til erstatning for de lover og forskrifter som skal avvikes. De nærmere rammene som skal gjelde for forsøket vil
alts~ fremg~ av forskriftene for forsøket Forskriftene fastsettes av det enkelte kommunestyre etter de
alminnelige reglene for saksbehandling i kommuneloven. Forskriftene skal deretter godkjennes av
Kommunaldepartementet, som har fagansvaret for forsøksloven.

I dette tilfellet dreier det seg om et statlg initiert og styrt forsøk, og kommuner som skal delta vii derfor kun f~
godkjent forskrifter lik de som er vedlagt her. Anmodning om godkjenning av forskrifter sendes via
Miljøverndepartementet før oversending ti Kommunal- og regionaldepartementet.

Forholdet til det eksisterende forsøket med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark
Det e/csisterende forsøksprosjektet med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark avikles med
virkning fra 1. mai 2014.

De sju kommunene som er med i det eksisterende forsøksprosjektet (Lom, Røros, Stor-Elvdal, Sirdal, Vinje,
Hattfjelldal og Fauske) vil f~ delta i den nye ordningen forutsatt at de ønsker det og søker innen fristen og
innenfor de rammer og vilk~r som gjelder for ordningen.

Hovedm~lsettingen for det eksisterende forsøket har vært ~ undersøke om motorferdselpolitikken i kommunen
blir mer enhetlg og konsekvent og om støy- og den totale trafikkbelastningen reduseres n~r kommunens
motorferdselpraksis kobles til kommunale planvedtak og planprosesser. Forsøket omfatter hele kommunens
motorferdselpolitikk, b~de p~ barmark og snø, der kommunen skal dele inn sine arealer i soner der motorferdsel
kan foreg~ og soner der motorferdsel ikke kan foreg~. Det vii si at all motorferdsel i kommunen (blant annet
tillatelses- og dispensasjonspraksis p~ snødekt og barmark og ferdsel med b~de motorkjøretøyer, motorfartøyer
og luftfartøyer) Skal være forankret i plan. Kommunene er samtidig gitt større frihet p~hele motorferdselfeltettil
~ bestemme hva slags kjøring som skal være tillatt og Ikke, blant annet ved at nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøy i utmark ikke gjelder. Kommuneplanen har direkte rettslig virkning for motorferdselen og
vedtektene ~pnerblant annet for at kommunepianens arealdel med tilhørende bestemmelser gir direkte hjemmel
for kjøring i utmark og vassdrag.

I den nye ordningen er formålet å undersøke virkningene for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse n~r
kommunene gis myndighet til ~ etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Ordningen er s~ledes
betydelig mer spesifikk enn eksisterende forsøksordning. Det vii kun være traseer for snøscooterløyper som
kommunen m~ behandle i plan. For annen motorferdsel vii motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde fullt ut.

Kommunene vii som før ha anledning til ~ gjøre øvrig motorferdsel til et tema i den kommunale planleggingen,
innenfor rammene av motorferdselloven og den nasjonale forskriften. p~ den m~ten vil motorferdselspørsm~let
gjøres til gjenstand for helhetlige overveielser i kommunen, og denne form for disponering av arealer vii kunne
ses i sammenheng med øvrig arealdisponering; Behandling av motorferdsel i kommuneplanen og eventuelt
reguleringspianer gir imidlertid ikke noe selvstendig rettsgrunnlag for motorferdsel i kommunen.

5. Forskriftsendringene

TilfØrselsløyper til løypenett i Sverige
Departementet foresiår at det ~pnes for at Fylkesmannen i kommuner som grenser til Sverige kan legge ut
løyper for persontransport som fører til ~pne løyper på svensk side. For kommuner som grenser til Finland er det
allerede hjemmel for ~ etablere slike løyper, idet alle disse kommunene ligger i Finnmark eller er blant de
kommunene i Nord-Troms som omfattes av særreglene for Nord-Troms og Finnmark, jf. motorferdselloven § 4 og
nasjonal forskrift § 4.

Form~let med løypene skal være tilgang til det svenske løypenettet, og legging av løypetrase skal gjenspeile
dette. Hjemmelen kan ikke benyttes til å etablere løyper for generell turkjøring i grensekommunene. Løyper kan
legges via en nabokommune dersom det vii være mer sk~nsomt for naturmangfold og friluftsliv om
nabokommuner samarbeider om en tilførselsløype.

Utgangspunktet når løypetraseen skal fastsettes m~ være korteste vei fra utgangspunktet og til grensen der
påkobling til løypenett skal skje. Det m~ tas høyde for tilrettelegging av infrastruktur i form av parkeringsplasser
mv.

Departementet foresl~r at det stilles krav om at løypene skal krysse grensen ved offentlig vei, men ber spesielt
om høringsinstansenes syn p~ dette.

Det m~ forutsettes at etablering av slike løyper skjer i samr~d med den aktuelle svenske kommunen.

Departementet vil vurdere nærmere retningslinjer for disse løypene i samr~d med Justisdepartementet.

Nord-Troms og Finnmark: Adgang til å etablere tilførselsløyper fra reiselivsbedrifter til det
åpne løypenettet
I Nord-Troms og Finnmark er det med hjemmel i motorferdselloven § 5 annet ledd og nasjonal forskrift § 4
etablert snøscooterløyper for allmennheten. Løypene er lagt ut av Fylkesmannen etter forslag fra kommunene.
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Regelverket for transport i utmarksna;ring hjemler kun transport av materiell og utstyr (jf. nasjonal forskrift §
Sa) og äpner ikke for persontransport med snøscooter gjennom utmark til disse äpne løypene. I likhet med
lokalbefolkningen mä reiselivsbedrifter som ikke holder til ved en äpen løype frakte sine gjester til løypa pa
annen mäte enn ved ä kjøre snøscooter gjennom utmark.

I utgangspunktet mener departementet at reiselivsnæringens behov for tilgang til løypene søkes dekket ved at
de äpne løypetraseene legges slik at de i størst mulig gràd tilfredsstiller behovet til bäde lokalbefolkningen og
reiselivsnæringen.

Begrensningen ti transport av materiell og utstyr gir imidlertid ikke nødvendigvis like god mening i Troms og
Finnmark, der det er anledning til ä ha äpne snøscooterløyper, som i resten av landet, særlig ikke der hvor
avstanden mellom reiselivsbedriften og løypa er kort.

Departementet foresiär derfor at det äpnes for at kommunen skal kunne gi tillatelse til reiselivsbedrifter for
kjøring til de äpne løypene fra bedriften säfremt strekningen gjennom utmark ikke overstiger 500 meter. Slike
løyper skal fungere som rene tilførselsløyper. Rasting og leirslagnlng skal ikke skje langs tilførselsløypa, men
langs de äpne løypene der dette ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner aksepteres i en avstand på inntil
300 meter fra merkestikkene.

Departementet foresiär at tillatelse til kjøring til de åpne løypene fra reiselivsbedrifter bare skal kunne gis for
kjøring i grupper med guide. Tillatelse bør videre bare kunne gis til virksomheter som oppfyller kravene i
gjeldende forskrift § 5 a. Det vil sl at virksomheten mä være registrert i Enhetsregisteret og at tilatelse ut over
en prøveperiöde pä to är bare kan gis til virksomheter som kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at
virksomheten er momspliktig. Tillatelsen skal i så fall kunne forlenges med inntil fire är av gangen.

Nord-Troms og Finnmark: Sammenknytning av løyper mellom kommuner
Det er i dag et omfattende løypenettverk i Nord~Troms og Finnmark, jf. særordningen for disse fylkene som er
omtalt foran. I henhold til retningslinjer fra Miljøverndepartementet har hovedregelen de senere ärene vært at
det ikke opprettes nye løyper etter denne ordningen uten at det kuttes tilsvarende lengde i eksisterende løyper. I
konkrete tilfelle kan det likevel være forhold som tilsier at dette prinsippet bør fravikes. Departementet ser særlig
at dette kan være aktuelt der det gjelder sammenknytning av eksisterende løyper over kommunegrenser.
Departementet vii derfor äpne for at slik sammenknytning som hovedregel skal kunne skje uten krav om kutt i
eksisterende løype. Det samme gjelder for sammenknytning av løyper mellom kommuner som grenser til Finland
og løyper pä finsk side. Departementet vii komme tilbake til dette i eget skriv.

Motorferdsel "ed ettersøk av skadet storvilt utenom ordinær jakt
Motorferdselregelverket gir i dag ingen hjemmel for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med søk etter skadet
storvilt,forärsaket av for eksempel päkjørsel. I § 29 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst heter det at
((Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller kongeørn som er päført
store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge
för avlivning dersom dyret ikke kan bli friskt.))

Ved kollisjoner mellom storvilt og motorkjøretøyer er det kommunens oppgave ä sørge for at viltet ikke lider
unødvendig. Det betyr at kommunen må sørge for ettersøk og avliving hvis dyret ikke er dødt. Ved ettersøk og
avlivning av skadet storvilt er det av stor betydning ä fä gjennomført dette pä en rask og effektiv mäte. I de
tilfeller ettersøket foregär i regi av kommunen, er det i veiledningen til § 29 i forskrift om utøvelse av jakt, felling
og fangst äpnet for ä benytte hjelpemidler som ikke er tillatt under ordinær jakt, for eksempel bruk av
motorkjøretøyer. Kommunen kan overlate dette arbeidet til andre, men kommunen har ansvar for at det blir
gjort og at det blir utført pä riktig mäte.

Adgangen til bruk av hjelpemidler gjelder ikke for jegere og jaktlag som foretar ettersøk I egen regi under
ordinær jakt. Her vii viltloven §§ 20 og 21 gjelde.

Departementet foresiär at det tas inn en direkte hjemmel i motorferdselforskriften som äpner for bruk av
motorkjøretøy til dette formälet. Adgangen til bruk av motorkjøretøy vil være klart begrenset til ettersøk I
kommunal regi, og til tifeller der kommunen mener det er hensiktsmessig med bruk av motorkjøretøy ut fra
dyrevelferdsmessige grunner.

Oppheving av § 5 første ledd bokstav d(utmarksnæring for fastboende)
Nasjonal forskrift § 5 a äpner for at kommunen kan tilate transport av materiell og utstyr i forbindelse med
utmarksnæring. Bestemmelsen ble tatt inn i forskriften etter en forskriftsendring i 2009. I rundskriv T-6l09
skriver Miljøverndepartementetfølgende: ((Departementet regner det som sannsynlig at forskriften § 5 første
ledd bokstav d vil fä liten praktisk betydning etter vedtakelsen av ny § Sa, og vii ved senere revisjon foresiä
denne opphevet.))

Bestemmelsen i § 5 første ledd bokstav d gir kommunen anledning til å tillate" kjøring i utmarksnæring for
fastboende". Bestemmelsene overlapper hverandre i stor grad, noe som skaper noe usikkerhet vedrørende
bruken av bestemmelsene og forholdet dem imellom, herunder ogsä forholdet til dispensasjönsbestemmelsen i
forskriften § 6. Bestemmelsene skiller seg fra hverandre i hovedsak ved at § 5 første ledd bokstav d gjelder
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snøscooter, mens § 5a gjelder motorkjøretøyer, ogs~ p~ barmark, ved at § 5 første ledd bokstav d ~pner for
persontransport i visse tifeller (eks. transport av gjester til utleiehytter), mens § 5a er begrenset til transport av
materiell og utstyr og ved at § 5 første ledd bokstav d ikke stiller nærmere krav til omfanget av inntjening. Etter
§ 5a kreves registrering i enhetsregisteret og en forlengelse utover to ~r er betinget av momsplikt.

Departementet mener det er uhensiktsmessig ~ ha to bestemmelser i samme forskrift som hovedsaklig regulerer
det samme, og foresl~r at § 5 første ledd bokstav d oppheves. Departementet antar at den selvstendige
betydning § 5a har i dag i all hovedsak er knyttet til tillatelser til persontransport, spesielt transport til
utleiehytter. Departementet mener slik transport bør vurderes gjennom søknad om dispensasjon etter forskriften
§ 6.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslagene medfører behov for økt tilsyn og kontroll i regi av SNO og politiet for å sikre at kjøring skjer i tr~d
med regelverket. Det vil videre være behov for ressurser til dokumentasjon av kjøring, herunder fra fly, og behov
for innkjøp av scootere, samt andre driftsutgifter. Forslagene vil ogs~ medføre merarbeid i kommunene som
ønsker etablering av løyper og hos fylkesmennene med behandling av forslag og søknader.

I tillegg kommer statens kostnader til evaluering.

7. Forslag til forskriftsendringer
Forskrift om endringer i forskrift 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag

Fastsatt av Miljøverndepartementet (dato) med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og
vassdrag § 4a.

I
i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og p~ islagte vassdrag gjøres følgende
endring:

§ 3 ny bokstav j skal lyde:

j) nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt n§r søket foreg§r i regi av kommunen.

§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til § bruke snøscooter for § frakte kunder mellom reiselivsbedrift og
løype som er lagt etter bestemmelsene i første ledd. Tilatelsen skal gjelde kjøring i samlede grupper med guide
tiknyttet bedriften og skje i trasé fastsatt av kommunen, der strekningen gjennom utmark ikke skal overstige
500 meter. Kommunen kan bare gi tilatelse ti bedrifter som er registrert i Enhetsregisteret. § Sa annet ledd
gjelder tilsvarende.

Ny § 4 a skal lyde:

I kommuner som grenser ti Sverige kan Fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om
snøscooterløype for transport til og fra snøscooterløyper i Sverige.

Slik løype skal ikke

a) legges i verneomr§der, fores/&te verneomr§der eller nasjonale vilreinomr§der

b) være ti vesentlig skade eller ulempe for reindriften

c) legges i skredutsatte omr§der eller bratt terreng

Det skal søkes § ung§ løype i inngrepsfrie naturomr§dersom er 3 eller flere kilometer fra et teknisk inngrep.

Ved etablering av løype skal det tas hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteomr§der og kulturminner og kulturmiljø,

b) sikkerhet for de som kjører og andre

Løypene skal legges slik at grensekryssing skjer ved offentlig vei.

Fylkesmannen fastsetter nærmere vilk§r for bruk av løypene.

§ 5 første ledd bokstav d oppheves. N~værende bokstaveblir ny bokstav d

§ 7 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Kommunens vedtak etter §§ 4 fjerde ledd, 5, § 5a og § 6 kan p~klages til fylkesmannen.

-,
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Kommunene skal rapportere behandlingen av saker etter §§ 4 fjerde ledd, § 5, § 5a og § 6.
Miljøverndepartementet fastsetter rapporteringsform. Rapporteringsplikten kan utvides til også å gjelde andre
forhold vedrørende motorferdseL.

Il
Endringene trer i kraft (dato)

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Feiring
seniorrådgiver
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MILJøvERNDEPARTEMENTET

Du er her: regjeringen. no / Miljøverndepartementet / Dokumenter / Høringer / Høringsinstanser

Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt
invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med
etablering av snøscooterløyper

Departementene
Fylkesmennnene
Fylkeskommunene
Kommunene
Direktoratet for naturforvaltning
Den Norske Turistforening
Framtiden i våre hender
Friluftlivets fellesorganisasjOn
FriiUftsrådenes Landsforbund
Greenpeace Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges Bondelag
Norges fjellstyresamband

Norges Hyttelag
Norges Hytteforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske komite
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Motorsportforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norske Reindriftssamers landsforbund, P.b. 508, 9255 Tromsø
Norsk allmenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norskog
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Regjeri ngsadvokaten
Reindriftsforvaltningen, P.b. 1104, 9504 Alta
SABIMA
Sametinget
Snøscooterimportørenes forening
Statskog
Statens naturoppsyn
Utmarkskommunenes sammenslutning
Verneområdestyrene
Villreinrådet
WWF - Norge
Økokrim

Sist oppdatert: 31.05,2013
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MILJøvERNDEPARTEMENTET

Du er her: reajeringen,no / Miljøverndepartementet / Dokumenter / Høringer / Forskrift om kommunalt forsøk med
snøscooterløyper

Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og pA islagte vassdrag samt
invitasjon til A søke om A delta i forsøksordning med
etablering av snøscooterløyper

Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper
Fastsatt av xxxx kommunestyre (dato) med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig
forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgL. res. 11. desember 1992 nr. 1050. Stadfestet av Kommunal- og
regionaldepartementet (dato)

§ 1 FormIl
Forskriften skal gi grunnlag for ~ undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til ~ etablere
snøscooterløyper i snødekt utmark og p~ islagte vassdrag

a) for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse

b) p~ kommunens dispensasjonspraksis og p~ lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser ved etablering av slike løyper.

§ 2 Kommunens adgang ti/I etablere snøscooterløyper
Kommunen kan etablere særskilte løyper for bruk av snøscooter til kjøring i snødekt utmark og p~islagte
vassdrag. Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype i en eller flere av
arealform~lene i plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 1 til nr. 6 eller § 12-5 første ledd nr. 1 til nr. 6.

Vedtak om trasée for snøscooterløype vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir
traséen.

Det skal i planarbeidet tas hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteomr~der og kulturminner og kulturmiljø

b) sikkerhet for de som kjører og andre.

Planforslaget skal inneholde

a) en utredning av virkningene løypene vii ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensomr~det

b) en kartlegging og verdsetting av friluftslivsomr~dene der løypene planlegges og en vurdering av betydningen
av disse omr~dene opp mot øvrige friluftsomr~der i kommunen.

Kommunen kan ikke treffe endelig vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere har samtykket
i snøscooterkjøring for den del av traséen som gjelder deres eiendom.

§ 3 Begrensninger i adgang til I etablere snøscooterløyper
En snøscooterløype skal ikke

a) legges i verneomr~der, foresl~tte verneomr~der eller nasjonale villreinomr~der

b) være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften

c) kreve terrenginngrep

d) legges i skredutsatte omr~der eller bratt terreng
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Det skal søkes ~ unng~ ~ legge løype i inngrepsfrie naturomr~der som er 3 eller flere kilometer fra et teknisk
inngrep.

§ 4 Bruk av snøscooterløypene
Uten hinder av forbudet i motorferdselloven § 3 og 4a, er det tillatt ~ kjøre med snøscooter p~ snødekt mark i
løyper opprettet etter §§ 5 og 6.

Kommunen skal gi forskrift for bruken av løypene som minst skal inneholde fartsbegrensninger og tidspunkt og
tidsrom for kjøring. Kommunen kan ikke gjøre innskrenkninger i tilatt kjøring etter motorferdselloven § 4 første
ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og p~ islagte vassdrag § 3.

§ 5 Klage og innsigelse
Kommunens vedtak etter denne forskriften kan p~klages etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-9,
men slik at Fylkesmannen er klageinstans.

Plan-og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak om trasé for snøscooterløype
i kommuneplan.

Fylkesmannen kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan som gjelder
snøscooterlØype dersom løypene vil kunne ha negativ betydning for friluftsliV, iiaturmangfold, reindrift,
kulturminner eller kulturmiljø, boligomr~der og hytteomr~der eller andre allmenne interesser. Departementet kan
ved behandling av innsigelsessaker prøve alle sider av saken.

§.6 Forholdet til motorferdselloven og plan- og bygningsloven
Bestemmelsene i motorferdselloven med forskrifter gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller
endringer sol1 følger av forskriften her.

For behandling av planer etter forskriften her gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven (plandelen)
romertall I og iv med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av forskriften her.

Denne forskriften gjør unntak fra og/eller endringer i følgende lov- og forskriftsbestemmelser:Forskriften § 1 til §
5

Forskriften § 1 til § 5 Motorferdselloven §§ 3 og 4 a og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
og p~ islagte vassdrag av 15. mai 1988 § 1.
Plan. og bygningsloven §§ 11-7, 11-10, 11-11, 12-5 og 12-7, forskrift om kart, stedfestet

Forskriften § 2 informasjon, arealformål og kommunalt planregister 26. juni 2009 nr 861 (kart- og

planforskriften) § xx.
Forskriften § 5 Plan- og bygningsloven §§ 1-9, 5-4 og 11-15

§ 8 Brudd pl motorferdselregelverket og forsøksordningen
Kommunen har ansvar for at straffbare brudd på motorferdselloven l1edtilhørende forskrifter og forskriften her
som kommunen får kjennskap til blir anmeldt til politiet. Kopi av anmeldelse skal sendes Fylkesmannen og
Direktoratet for naturforvaltning.

§ 9 Plikt til i medvirke til evaluering av forsøket
Kommuner som deltar i forsøket plikter~ medvirke til evalueringen av forsøket ved ~ opplyse om
forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres og gjøre tilgjengelig plandokumenter og annet
materiale.

§ 10 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft ... og oppheves (senest 31. desel1ber 2018).
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Fra: Hanssen Hanne Margot Karbøl

Sendt: 05.06.2013

Til: Lise Gunn Hansen
Kopi: Gudrun Hagalinsdottir;Jan-Erik Johansen;Frank Bernhardsen
Emne: SV: Motorferdsel i utmark

Hei!

Vi registrerer at kommunen ønsker en større gjennomgang av kommunedelplanen med tema
motorferdseL.

Miljøverndepartementet har nylig sendt ut på høring et forslag ti endringer i den nasjonale
motorferdselforskriften og en invitasjon til å søke om å delta i en ny forsøksordning med etablering av
snøscooterløyper, Vi går ut fra at kommunen har mottatt forslaget, men det finnes også her:
http://www.regjeringen.no/n b/ dep/md/pressesenter/pressemeld inger/2 O 13/kjori ng-utma rk -snoscooterloype
r,html?id=728508

Det er i høringsbrevet sagt en del om forholdet til det eksisterende forsøket, og det legges opp til at dette
prosjektet avvikles med virkning fra 1. mai 2014, En eventuell endring av kommunedelplanen med tema
motorferdsel, vil ut fra dette få virkning i under ett år, Vi kan derfor ikke anbefale kommunen å gå for noen
utstrakt endring av planen nå, da ressursbruken kan bli stor sett opp mot virkningsperioden.
Fylkesmannen vil nok ikke prioritere bistand i et slikt arbeid særlig høyt.

Kommunen kan også merke seg at den nye forsøksordningen legges opp til å bli betydelig mer spesifikk
enn eksisterende forsøksordning. Det vil kun være traséer for snøscooterløyper som kommunen må
behandle i plan. For annen motorferdsel vil motorferdselloven og nasjonal forskrift gjelde fullt ut.

Avslutningsvis presiserer vi at det foreløpig bare er snakk om et høringsforslag, og at det kan bli endringer
før nytt regelverk vedtas. Vi mener uansett at det nå ikke er grunnlag for å gjennomføre en prosess med
utstrakt endring av kommunens plan,

Med hilsen

Hanne M,K. Hanssen
seniorrådgiver Il miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
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PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS BOMPENGEFINANSIERING A V
NY VEG MED TILHØRENDE RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA -
KLUNGSET

Vedlegg: K-sak 96/06

Brev fra Statens vegvesen datert 12.7.2010

Saksopplysninger:

Fauske kommune har avholdt møter med Statens vegvesen den 22. april og 2. mai. Bakgruen
før møtene har vært behovet for å gjennomføre nødvendige trafikksikkerhetstiltak i sentru som
del av tilrettelegging for ny skole på Vestrnyra. Som en del av disse møtene har også en
eventuell omlegging av RV 80 blitt diskutert.

Planområdet for omlegging av RV 80 på strekningen Vestrnyra - Klungset ligger like øst for
bompengeprosjektet Røika - Straumsnes. Planen omfatter bygging av rv. 80 i ny trase nord for
bebyggelsen i deler av Fauske, samtkryssomlegginger i begge endene av parsellen. Den nye
veglinja ligger inne i kommuneplanen. Det foreligger ikke noe formelt plangrulag ut over
kommuneplanen, og følgelig heller ikke noe eksakt kostnadsoverslag.

Prosjektet består av bygging av ny veg. Med det som utgangspunt, og vurdert opp mot forslag
til NTP, vil det ikke være økonomisk rame for full statlig finansiering av prosjektet før i neste
NTP-periode; dvs. etter 2023.

Finansierìng av prosjektet i en kombinasjon med statlge bevilgninger og bompenger kan gi
tidligere bygging.

Et alternativ kan være statlg finansiering av rundkjøringene ved bruk av midler fra de såkalte
programområdene, mens mellomliggende strekning finansieres med bompenger. Som oppfølging
av NTP skal Statens Vegvesen presentere et mer detaljert handlingsprogram for perioden 2014-
2017 til høsten, der programområdernidlene fordeles på enkeltprosjekt. Handlingsprogramet
stadfestes i februar 2014.

I sak 96/06 den 5.10.2006 vedtok kommunestyret i Fauske å dekke 50 % av
planleggingskostnadene ved utarbeiding av reguleringsplan for streknngen Klungset/E6. Det ble
bevilget inntil kr 500 000,- planen. Planleggingsarbeidet ble igangsatt men ble senere midlertidig
stoppet.



En oml€gging av RV 80 fra Klungset til østover til E6 vil medføre en betydelig trafikkessig
forbedring for trafikkiljøet i Fauske sentru. Fauske kommune bør på alle måter bidra til at en
omlegging av denne traseen kan realiseres så snart råd er. Omleggingen er ytterligere aktualisert
etter vedtaket om ny skole på Vestrnyra med hensyn til å sikre trygg skolevei for elever fra
Erikstad.

For å få framdrift i saken vil rådmannen fremme forslag om at kommunen ber Statens vegvesen
om å utrede omlegging av RV 80.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om
delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rudkjøringer på rv 80
Vestrnyra - Klungset.

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med innti 50 % av kostnadene,
begrenset oppad til kr 500000,-, finansiert over næringsfondet.

3. Fauske kommune er vilig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle
sikkerhetstiltak i sentru.

PLUT-037/13 VEDTAK- 21.05.2013

Kjetil Sørbotten (FL) og Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende endring i pkt.
l:
Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny veg
med tilhørende rudkjøringer på RV 80 Vestrnyra - Klungset.

Rådmanens forslag til innstiling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL's
forslag.
Rådmannens forslag til innstiling pkt. 2 og 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om

delvis bompengefiriansiering av ny veg med tilhørende rudkjøringer på rv 80
Vestrnyra - Klungset.

2. Fauske kommune vil kune bidra ti planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene,
begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.

3. Fauske kommune er vilig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle
sikkerhetstiltak i sentru.

FOR-053/13 VEDTAK- 03.06.2013



Jørn Stene (FL) foreslo følgende endring i pkt. i:
Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny veg
med tilhørende rudkjøringer på RV 80 Vestrnyra - Klungset.

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for
FL' s forslag pkt. 1.

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rudkjøringer på rv 80
Vestrnyra - Klungset.

2. Fauske kommune vil kune bidra til planarbeidet med innti 50 % av kostnadene,
begrenset oppad til kr 500000,-, finansiert over næringsfondet.

3. Fauske kommune er vilig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle
sikkerhetstiltak i sentru.

Even Ediassen
Rådman
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VEGPAKKE SALTEN/GANG-/SYKKLVEG RØVIK - STRANDA. SPLEISELAG
REGULERINGSPLAN NY RV80 KLUNGSET - E6

Vedlegg: Kopi av del av kommunedelplan for Fauske sentrum, del l, skisse datert 17.07.06

Sammendrag:

Reguleringsplan gang-/sykkelveg Røvik - Stranda er lagt ut til offentlg ettersyn. Endelig
planvedtak påregnes fattet av kommunestyret 16. november d.å. Prosjektet er en del av
Vegpake Salten, og planlagt byggestart er 2010.

Eksakt kostnadsoverslag for prosjektet er pr. 1. juli ikke klart. Det har bL.a. sammenheng med
usikkerhet rundt plassering av masseoverskudd/massedeponi. Masseoverskudd på strekningen
Røvik - Stranda er beregnet til min. ca. 10.000 m3.

På grunn av dårlige grunnforhold er det ikke tilrådelig å anlegge massedeponi langs strekningen.
Det vil påføre gis-prosjektet store kostnader å frakte bort masseoverskuddet.

I møte i styringsgruppa for Vegpakke Salten 7. juni d.å. ble det enighet om se på mulighetene å
benyte overskuddsmassene til anlegg av ny vegtrace for Rv80 på strekningen Klungset/avkjørsel
Erikstad kirkegård og østover til E6. En slik løsning gir en vinn-vinn situasjon ved at
anleggskostnadene for gis-prosjektet reduseres samtidig som nyvegtrace for omlegging av Rv80
utenom Fauske sentrum påbegynnes.

Valg av slik løsning krever at det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende kostnadsoverslag
for strekningen. Statens vegvesen har anslått plankostnadene til ca. kr. 1.000.000. Bakgruen
for den relativt høge kostnaden har sammenheng med at det må utføres krevende geoteknisk
grunundersøkelser på strekningen. Dette for å få kostnadsoverslaget for prosjektet innefor
kravet på pluss/minus 10 %.
Statens vegvesen har p.t. stor planaktivitet og har problemer med å finansiere alle
planprosjektene, jfr. alle prosjekter i Vegpakke Salten fase 1 og fase 2. Styringsgruppa ble i møte
7. juni enig om å prøve å få til et spleiselag/50/50-deling av planleggingskostnadene mellom
Statens vegvesen og Fauske kommune.

En samdrift av prosjekter innenfor Vegpakke Salten og framtidig omlegging av Rv80 utenfor
Fauske sentru virker å V$re en fornuftig bruk av marginale økonomiske vegresurser. Ved at
det utarbeides reguleringsplan med tilhørende kostnadsoverslag innenfor kravet på pluss/minus



10%, kan prosjektet tas inn i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 - 2019 for
prioritering/påvente av bevilgning.

En omlegging av Rv80 fra Klungset østover til E6 vil medføre en betydelig trafikkessig
forbedring for trafikkiljøet i Fauske sentrum. Fauske kommune bør på alle måter bidra til at en
omlegging av denne traceen kan realiseres så snart råd er. Angjeldende spleiselag anses som et
bidrag i så måte.

Rådmann slutter seg til styringsgruppas vurdering og anbefaler at Fauske kommune bidrar med
50 % av kostnadene til utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen Klungset/avkjørsel
Erikstad kirkegård til E6.

INNSTILLING:

Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

PLUT -053/06 VEDT AK- 12.09.2006

Marit Stemland stilte spørsmål om egen habilitet.
Stemland ble enstemmig erklært habiL.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

FOR-I03/06 VEDTAK- 18.09.2006

Marit Stemland stilte spørsmål om egen habiltet.
Stemland ble enstemmig erklært habiL.

Jørn Stene (FL) foreslo:
Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1, jfr. sak 105/06.

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling 2. avsnitt ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt
for FL' s forslag.
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INNSTILLING:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Beløpet bevilges av Hjemfallsfondets avkastning for 2007.

KOM-096/06 VEDTAK- 05.10.2006

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo følgende endring i 2. avsnitt:
Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1,jfr. sak 105/06.

Gunnar Myrstad (SV) foreslo følgende tilegg til innstiling:
Dette under forutsetning at det blir tilgjengelige overskuddsmasser.

AP's forslag 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
SV'sforslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og utviklingsutvalgets innstiling med endringer ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune dekker 50 % av planleggingskostnadene til reguleringsplan for
strekningen Klungset/avkjørsel Erikstad kirkegård til E6,
(strekningen A - B på kartskisse datert 17.07.06). Beløpet begrenses oppad til kr.
500.000.

Dette under forutsetning at det blir tilgjengelige overskuddsmasser.

Beløpet dekkes ved å benytte deler av salgssum for salg av gnr. 57 bnr. 1, jfr. sak 105/06.
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Midlertidig stopp regulering

Vi vil med dette informere Fauske kommune om at arbeidet med reguleringsplan for E-6
Vestrnyra - Klungset (rv.80- omjørings alternativ nord) er midlertidig stoppet.
Bakgrunn for dette er at Statens vegvesen i år ikke har prioritert midler til å fullføre denne
planen. Det foreligger en delvis prosjektert linje. Det er gjort foreløpige geotekniske
undersøkelser og beregninger. Det er behov for ytterligere undersøkelser for stabiltet både
der Leirelva skal krysses og i krysset ved Søbbesva. Vurdering av kryssplasseringer og
utforminger er heller ikke prosjektert. Vi vil derfor komme tilbake til videre planarbeid i
2011.

Ønsker dere nærmere opplysninger om planarbeidet så langt kan Hans Richardsen tlf.
75552940 kontaktes.

Med hilsen

~L\.
Unni M. Gifstad
prosjektleder
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012.

Vedlegg: L. Tilstandsrapport 2012
2. Eksamenskarakerer 10. trin.
3. Nasjonale prøver 9. trin.

4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlighetslovens § 13)

Sammendrag:

Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som
skole rapporterer til, P AS og Skoleporten. Herfra er det hentet ut oversikt over resultater fra
skolene i Fauske i forhold til eksamensresultater, nasjonale prøver (NP) for 5,8 og 9 trinn,
samt en tilstandsrapport om innoldet og trivselen i skolene på 7. og 10. trinn.

De fleste resultater sammenlignes med kommunegruppe 12, Nordland fylke og nasjonalt nivå,
flere år tibake i tid.

Resultatene presenteres i flere ulike rapporter og dokumenter, hvorav det ene viser resultater
på nasjonale prøver for 5, 8. og 9. trinn og er untatt offentligheten (vedlegg 4). Dette fordi
enkelte av enhetene og resultatene er så små at det vil kune være mulig å spore dette tilbake
til enkeltgrupper av elever eller enkelt elever direkte.

Vedlegg 1, 2 og 3 er for kommunen som samlet enhet, og er dermed ikke unntatt offentlighet.

Saksopplysninger:

Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning og engelsk (nyt fra 2012). Resultatene
gis med tallverdi 1,2 eller 3. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 3 indikerer høyeste nivå.

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn måles i lesing, regning og engelsk (bare 8. trinn).
Resultatene gis med tallverdi 1,2,3,4 eller 5. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 5 indikerer
høeste nivå. Tallene for 5. og 8. trinn kommer fram i tistandsrapporten. Tallene for 9. trinn
følger som eget vedlegg (vedlegg 3).

J



I forhold til eksamenskarakterer i skriftlig for 10 klasse 2011 og 2012 (se vedlegg 2) måles
disse fra karakter 1 (laveste verdi) til karakter 6 (høyeste verdi). Resultatene viser en bedring i
karakternivå fra 2011 i hele 3 av 4 fag. Størst var økningen i norsk sidemål med 0,8 poeng,
som nesten utgjør en hel karakter. Den eneste nedgangen kom i matematikk, og utgjorde 0,1
poeng.

Tilstandsrapport for grunskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale,
læringsmiljø, trivsel blant elever og lærere, mobbing, mestring, faglige utfordringer osv.

Saksbehandlers vurdering:

De ulike resultatene viser at det jobbes godt med den faglige siden av skoledriften i Fauske
kommune, og at mange resultater og indikatorer på tistanden i skolen peker i riktig retning
det siste skoleåret. Særlig ser vi dette i forhold til oppgangen i eksamenskarakterer, samt
nasjonale prøver for 8 trinn i lesing, regning og engelsk.

Tilstandsrapporten forteller også om elever som trives med lærerne sine, og at de får faglige
utfordringer som gir de mulighet til å forbedre sine prestasjoner.

Oppsumert viser resultatene at det har vært gjort en god jobb ute på den enkelte skole og i
det enkelte klasserom i den daglige driften gjennom siste skoleår. Forhåpentlgvis vil de
prosjekter og satsningsområder vi har prioritert siste skoleår bidra til at denne trenden
fortsetter å utvikle seg i same retning også i årene framover.

INNSTILLING:

Driftsutvalget tar saken til orientering.

DRIF-019/13 VEDTAK- 10.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftsutvalget tar saken ti orientering.

KOM-032113 VEDTAK- 08.05.2013

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo:
Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide
og føye til lokale mål og vuderinger for hver indeks, sant en oppsumerende
konklusjon.

KR's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:



Saken sendes tilbake til driftsutvalget. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide
for føye til lokale mål og vuderinger for hver indeks, samt en oppsummerende
konklusjon.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Etter at saken har vært til behandling i kommunestyret den 8.5.13 er tilstandsrapporten
omarbeidet med lokale mål og generelle vurderinger for de fakorene den gir verdisettinger
på.

Skolene i Fauske skal i årene fremover ha fokus på forbedringer på de områdene vi trenger å
jobbe mere med, samt fremheve betydningen av faglige og sosiale utfordringer som treffer
hver enkelt elev slik at alle får muligheten til å ta ut sitt eget potensiale, uavhengig av de
natur- og miljømessige forutsetninger hos den enkelte. Dette gjøres blant anet gjennom
satsninger som ((Vurdering for læring)) og ICDP i skolen. Faglige og menneskelig dyktige
lærere skal bringe skolene i Fauske videre mot sine måL.

Skoleutvikling tar tid, men rapporten så langt viser at skolene i Fauske er på rett vei.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller
bedre for alle sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket.

DRIF-075/13 VEDTAK- 13.06.2013

Arnt Pedersen (H) fremmet følgende tileggsforslag:
Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder
i rapporten.

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.
H' s forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
For skolene i Fauske er det et mål at vi samlet sett skal være på nasjonalt nivå eller
bedre for alle samenlignbare kategorier innenfor skoleverket.

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder
i rapporten.



Even Ediassen
Rådman
Utskrift sendes:
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Tirsdag 26. februar, 2013

Tilstandsrapport for
grunnskolen
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter ~ utarbeide en ~rlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremg~r det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten p~ grunnopplæringen. Dette er nødvendig for ~ følge opp utviklingen av sektoren p~ en god.
m~te.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

. Kommuner

. Fylkeskommuner

. Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12

. Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og
læringsmiljø.

Den ~rlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven §13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven §
5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den ~rlige rapporten om tilstanden i disse skolene.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er
formulert slik at det skal være mulig ~ tilpasse arbeide med ~ utarbeide en ~rlig tilstandsrapport til det
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har
fastsatt m~lknyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for ~ vurdere kvaliteten i
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale,m~lsettingene har regjeringen stilt opp
indikatorer som skal gi grunnlag for ~ vurdere hvor langt skoleeier er kommet i ~n~ m~lene.

Krav til innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er form~lstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til ~ føre opp konkrete
m~lsettinger for hva de skal oppn~ innenfor de m~lomr~der som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet

til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som f~r opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I .
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas p~ omr~dene læringsresultater, frafall og læringsmiljø,



. Kan inneholde data under publfseringsgrense;



Kaninneholde data. under publiseringsgrense;

1. Hovedområder og indikatorer

Elever og undervisningspersonale
01' EleverQgundervisn ingspersonale

Utdanningsdirektòratetanbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene itilstandsrapporten:

. talletpåelever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)

.1~rertetthet(lærertetthet 1.-7 .trinn,lærertetthet8...io. trinn)

1.1; 1; Antall elever oglzererårsverk
Antall elever

Indikåtoren opplyserom tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per l. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2~1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved engn.inskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunriskoleopplæring.

Arsverkfor undervisningspersonale

Indikatoren viser sum årsverkforundervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning.

Ârsverkene er beregnet vedådividereårstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet

og 656 timer på ungdomstrinnet.

I denne indikatoren inngårfølgendedelskår: Ârsverk til undervisning.

Vurdering: Elevtallet er~ som prognostisert,fórtsatt nedadgående i FaUskeskolene.Fødselstallene går
ned, men tilflytting gjør attallet ikke synker like fort. Barn fØdt i 2000 er del siste store kullet i skolene,
og disse starter på ungdómsskoiennesteår.
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i. i. 2. Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2012-13 I Grunnskole

_ Fauske kommune skoleeier _ Kommunegruppe 12 _ Nordland fylke _ Nasjonalt

o 2 4 6 8 10 12 14 16

Lærertetthet 1,-7. trinn
13.1

Lærertetthet 8,-10, trinn

11,$
12,1

12.0.
14,6

¡:.,U$k~ k(.r"lriìUM$k(.le.:I~I, GIIJrinskol", 2012-2013

Lokale mål: Nasjonalt nivå eller bedre.

Vurdering: Fauske kommune har ifølge rapporten høyere lærertetthet enn nasjonalt nivå for både 1. -
7. trinn og for 8. - 10. trinn. I og med at rapporten ikke tar hensyn til ressurser avsatt til
spesialundervisning, er det vanskelig å sammenligne dette direkte. Kommunen har en høyere andel
spesialundervisning enn nasjonalt nivå, og dette gjør seg gjeldende på hvordan lærertettheten oppleves
ute i det enkelte klasserom.

Illustrasjonen er Iientetfra Skoleporten
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1.2. Læringsmiljø
Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er p~lagt ~
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever p~ 7. og 10. trinn og Vgl. Et utvalg av spørsm~lene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal.

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

. trivsel

. mobbing p~ skolen

. faglig veiledning

. mestring

. faglig utfordring

1. 2.1. Trivsel med lærerne
Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne
er hyggelige.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 .. 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5
.1

Nasjonalt - Trivsel med lærerne

Nordland fylke - Trivsel med
lærernew;.

FalJski; kOrflfiUriezkol"""IBI, GiurirlzkolB

Ilustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Fauske kommune skoleeier! Sammenlignet geografisk! Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 .. 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

Fauske kommune skoleeier. Trivsel med
lærerne

Nasjonalt - Trivsel med lærerne

F ':1J$k~k (11"i,rfIUCli: zk ol,:(:i~-'lG riJ.rin$ki,ll~

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller bedre.

Vurdering: For 7. trinn ser vi en økning i forhold til elevenes trivsel med lærerne de 3 siste ~rene, fra
verdien 3,S til 4,1. Dette betyr at vi har n~dd nasjonalt niv~ p~ denne indikatoren.

For 10. trinn har verdien ligget jamt de siste 3 ~rene, mellom 3,7 - 3,8, med en nedgang siste ~r til 3,7.
Det nasjonale niv~et er p~ verdi 3,8. Dermed har vi ikke heltn~dd v~r egen m~lsetting p~ dette omr~det,
men hvis vi ser totalt sett p~ den sisteS ~rs perioden er resultatet stigende,
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1.2.2. Mobbing på skolen

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006.07 _ 2007.08 .. 2008-09 _ 2009-10 .. 2010-11 _ 2011-12

1

__',4
Fauske kommune skoleeier - rvlobbing på = U

skolen:: 1.~ 1,5.

_1,3

2 3 4 5

'_1.4
Kommunegruppe 12 - rvlobbing på - l.t!.

skolen r.~ ~.~
1,5

_14_'.4
Nasjonalt - rvlobbing på skolen =- ~.~_'.4_1.4

F-.lJ.s.k.::-kO((ll(llJ.rii: $k(il(-(~_¡i;ti (3llJrlnskol,!

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006.07 _ 2007.08 _ 2008.09 _ 2009.10 _ 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4
I

5
,_1,3

Fauske kommune skoleeier - rvlobbing pg _ iX:5skolen 1,:_l.~i_1.3

_1,4,., 1:5
Kommunegruppe 12. rvlobbing pa _ 1,4r,kolen-1,4- :m 1:5_1,4

_14_1,4
Nasjonalt - r"lobbing pg skolen == ¡'~_1.4_1,4

rlJordland fylke - rvlobbing pg skolen

1.:5
1.-
l.ti
1.:5
1.-
1,:5

r,'lJsh, kcomrnuoi=d:colt't'it't, GiIJoo:d:ole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: I forhold til mobbing i skole vil det alltid være et måi som innebærer en null-visjon. Alle
barn har krav på en trygg og sikker skoledag, fri for mobbing og plaging av medelever eller andre i
skolen.

Vurdering: Skolene i Fauske har dessverre aldri klart å levere helt mobbefrie klasser/skoler. En liten
andel barn utsettes for mobbing i skolen hvert år, til tross for systematisk og målrettet jobbing med
temaet. For 7. og 10,trinn ligger verdien på 1,3, mot nasjonalt nivå på 1,4 (lav verdi betyr mindre
forekomst). Totalt sett ser vi en nedgang siden 2009/10 på antall barn som føler seg mobbet i skolene i
Fauske.
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1.2.3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor
grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.

Skala: 1 -5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 lB 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

Fauske kommune skoleeier - Faqliq
veiledning

W!eM".,WXU,aa

Nordland fylke - Faglig veiledning

FillJd(,k(,r'1l"ì'Jn', :;ko:.le'";.:,r, OrlJr,r\~ k.;le

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2006-07 _ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009.10 _ 2010.11 _ 2011.12

1 2 3 4 5

Fauske kommune skoleeier. Faglig
veiledning

Kommunegruppe 12 - Faglig
veiledning

rlJasjonalt . Faglig veiledning

Nordland fylke - Faglig veiledning

3.2
3,1

3.2
3.2
~ ,.

3,2

f,¿u'F.ke kl)rrrilJrll1_$h:iI~.:i(~r. GrlJrirlsk..i!t:

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt nivå eller bedre.

Vurdering: I forhold til veiledning i læringsarbeidet, har både 7. og 10. trinn hatt en stigning sett over
de 3 siste årene. For 7. trinn betyr det at vi har nådd målsettingen med å komme oss opp på nasjonalt
nivå (verdi 3,4), mens vi på 10. trinn ligger 0,1 over nasjonalt nivå i verdi. .

I fauskeskoiene har vi de siste 18 månedene satset på et sentralt initiert prosjekt som kalles (Nurdering
for læring)). Prosjektperioden er over ved skoleslutt i år, men vil fortsatt være satsningsområde i alle
skolene i årene framover (kommer som egen sak til Driftsutvalget til høsten 2013). Vi tror dette fokuset
skal gjøre oss enda bedre på faglig veiledning til våre elever i årene som kommer.
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1.2.4. Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på
skolen.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig i Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

1 2

_ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-123 4 5

Nasjonalt - r"lestring
3,9
3,9
3,9

Fauske kommune skoleeier - ¡"Iestring

Kommunegruppe 12 - rvlestring

Nordland fylke - r'/lestring

FalJSk~ LMi'lmuri~ SI;('¡"'''IH, Gl'ur,r)skQI~.

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Fauske kommune skoleeier i Sammenlignet geografisk i Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-12

1 2 3 4 5

Nasjonalt - ¡vlestring

3.8Fauske kommune skoleeier. ¡vlestring

Kommunegruppe 12 - ¡vlestring
3,$
3,$

3,$
3,$ ,
3,$

Nordland fylke - rvlestring

Fausko;kori',ri-.r,e :;kolo;~j"i, Gl'uririskolo;

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt nivå eller bedre.

Vurdering: Punktet omhandler elevenes mestring av sin hverdag på skolen. For 7. trinn har kommunen
en verdi på 3,7 mot nasjonalt nivå på 3,9. For 10 trinn er kommunens verdi 3,7 mot nasjonalt nivå på
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3,8. Dette betyr at vi ikke helt når vår målsetting på dette området. Vi ser av de 3 siste årenes målinger
at verdiene for alle sammenlignbare områder ligger veldig jevnt og stabilt, men at vi har hatt en liten
nedgang på begge trinn på akkurat dette området, uten at det er lett å årsaksforklare med enkle
faktorer.

1.2.5. Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.
"

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt päperiode
Offentlig I Trinn 7 I Begge kjønn I Grunnskole

.2009.10 .2010.11 .2011.12

1

Fauske kommune skoleeier. Faglig:~
utfordring

2 3 4 5

4.3

Kommunegruppe 12. Faglig,~
utfòrdring;

4,1

X

Nasjonalt. Faglig utfordring!X

4,0

iX
Nordland fylke. Faglig utfordring XJ ,. , v,, li l. . ,\.. lo : ' 4,1

F,1lJskehrl'll'ilJf'e sk(ii.~ei~ri Gruf'Mk.:I/.:

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt Då periode
Offentlig I Trinn 10 I Begge kjønn I Grunnskole

Nasjonalt - Faglig utfordring

_ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-122 3 5
,

1

Fauske kommune skoleeier - Faqliq
utfordring

4,3

Kommunegruppe 12 - Faglig
utfordring

Nordland fylke - Faglig utfordring

F~U$k.~ ki:lri"lrrilJrie ski:i1t!.~lerl Gr"ijrin:rki.li:

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt nivå eller bedre.

Vurdering: For 7. trinn er dette første året dette måles, og for kommunen er verdien 4,3. Dette er en
høy verdi, og hele 0,3 over nasjonalt nivå.

For 10. trinn er det samsvar mellom kommunenivå og nasjonalt nivå, verdi 4,1. For dette trinnet er det
målinger for de siste 3 årene, og verdien er lavere enn for fjoråret. Ârsaker til nedgangen er det
vanskelig å si noe spesifikt om. Kanskje skyldes det de normale kullvariasjonene.

1.3. Resultater
Om Resultater

Alle elevér som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatoréne obligatoriske:

. nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning

. standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

. grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:

. nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn
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1.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med m~1 for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansem~1 i læreplaner for fag i LK06.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon

2. forst~ og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater p~ nasjonale prøver p~ 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsniv~er,
hvor mestringsniv~ 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever p~
mestringsniv~er.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 5 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _2009-10 _ 2010-11 1~ 2011-12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90
,
j

100

rvlestririgsriivå 1

,
42.7

rvlestririgsriivå 2

67.7

. 67,0

rvlestririgsriivå 3

17,9
W" 26,22o.

Faud:" koriHl)un'~ skc.i.:~i"t', Gl'uririd:c.i.:

I1lüstrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller bedre.

Vurdering: Se sammendrag for 5. trinn p~ side 19.
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1.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 8 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 .. 2011-12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
i_7.7_7f1

r"lestringsnivå 1 _ 3,9 7,$
F . _ 12,7_15.71
t

i

Ivlestringsnivå 4

32,1
I

i

F.:IJ$J~e kt)li¡ri'iune .$k\:I(~eiel.J--Gt'ùririsk("e

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt nivå eller høyere.
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Vurdering: Se sammendrag for 8. trinn p~ side 20.

1.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med m~1 for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansem~1 i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsomr~der:

. tall

. m~ling

. statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forst~r hvordan de:

. kan løse en gitt utfordring

. kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

. kan vurdere om svarene er rimelige

. kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater p~ nasjonale prøver p~ 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsniv~er,
hvor mestringsniv~ 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever p~
mestringsniv~er.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 5 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 .. 2009-10 _ 2010-11 .. 2011-12 _ 2012-13

o
i

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
j

36,3

41.4_ _ 45,6
37,6

56,9

r"lestringsnivå1

lvlestringsnivå 2

r"lestdngsnivå 3

F4ti$k..~ kc,rnn..un~ -s:ki)le~i(:t'..-Grurinskóli:

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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1.3.4. Nasjonale prøverregning ungd. trinn
Nasjonale pr"øver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes férdigheter eri samsvar medrrål forden
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dettéinnébærerat nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. Denasjonalé
prøvene i regning dekker treinnholdsområder:

. forstår og kan reflektere over hvordandebest kan løse en gitt utfordring;

. kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

. kan vurdere om svarene de får er rimelige

kan vise effektive strategierforenkeltallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på u ngdomstri nnetpresenteres ved en skala med fein
mestringsnivåer, hvorrrestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversiktover prosentvis
fordeling av elever på mestririgsriivåer; .
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. Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig ITrinn 8 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 _ 2011-12 _ 2012-13

o 10
,

==6~29
rvle$tring$niv~ 1_ 5,0 - 12,6-.~2_6,5

20 30
i

40 50
I

60 70 80 90 100

r~'le$tring$nivå 3

22,4

_Q1
r'le$tring$niv~ 5- 7,$ 12.4

re 5 !" 10.7_5,61

13,$

F.;ilJ $k ~- k('liHf! un.: _ s k1.,I.::,:'lell Gt.lJrirlsk ~;i'(

ILL ustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Lokale mål: Nasjonalt niv~ eller høyere.

Vurdering: Se sammendrag for 8. trinn p~ side 20.

1.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansem~1 i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansem~1 i ett fag - engelsk. Oppgavene (p~ 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:

. finne informasjon

. forst~ hovedinnholdet i enkle tekster

. forst~ vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid

. forst~ betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

. bruke vanlige grammatiske strukturer, sm~ord og enkle setningsmønstre

Elevenes resultater p~ nasjonale prøver p~ 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsniv~er,
hvor mestringsniv~ 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever p~mestringsniv~er. .

Side 18 av 23 - Tilstandsrapport for grunnskolen - 26. februar 2013



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt på periode
Offentlig I Trinn 5 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _2009-10 _ 2010-11 I~2011-12 _ 2012-13

51,0

F..i.sk" korrrrlJn,: ;;h.io:',i(:r,t3llJnnsk"l(:

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Sammendrag nasjonale prøver for 5. trinn:

Vurdering: De 3 fagområdene engelsk, lesing og regning viser gjennomsnittsverdier for kommunens
skoler på henholdsvis 1,6 (engelsk) 1,8 (lesing) og 1,8 (regning). De nasjonale gjennomsnittsverdiene
ligger på 2,0 for alle fag, på en skala som måler mestringsnivå fra 1 (lavest) til 3 (høyest). på dette
trinnet ligger vi dermed under målsettingen for alle områdene.

I tillegg til gjennomsnittsverdi er det også interessant å se på fremgang/tilbakegang, samt hvor stor
andel av elevene som presterer innenfor det enkelte område.

Der viser resultatene at kommunen på dette trinnet har en tilbakegang på områdene engelsk og lesing,
men en framgang på regning.

1.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag - engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

. finne informasjon

. forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere

. beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

. forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

. forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper
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Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Fauske kommune skoleeier I Fordelt pä periode
Offentlig I Trinn 8 I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 .. 2011-12 _ 2012-13

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

rvle$tring$niv~ 2

23,5
34,7

rvle$tring$niv~ 3

4ô,l

F..lJr.k~ ~ (,mmlJrie $I:.ie.,ier, GrlJrinskòfe

Illustrasjonen er heiitetfra Skoleporten

Sammendrag nasjonale prøver for 8. trinn:

Vurdering: De 3 fagområdene engelsk, lesing og regning viser gjennomsnittsverdier for kommunens
skoler på henholdsvis 3,1 (engelsk) 3,2 (lesing) og 3,0 (regning). De nasjonale gjennomsnittsverdiene
ligger på 3,0 for engelsk, og 3,1 for de 2 siste områdene, på en skala som måler mestringsnivå fra 1
(lavest) til 5 (høyest).

Resultatene viser dermed at vi ligger over nasjonalt nivå på 2 av 3 områder, men også at vi har hatt
framgang på alle 3 områdene fra året før. Størst har framgangen vært i engelsk (fra verdi 2,6 - 3,1)

Sammendrag nasjonale prøver for 9. trinn:

Vurdering: De 2 fagområdene lesing og regning viser gjennomsnittsverdier for kommunens skoler på
. 3,1 for både lesing og regning (engelsk måles ikke på 9. trinn), De nasjonale gjennomsnittsverdiene
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ligger p~ 3,5 for lesing og 3,4 for regning, p~ en skala som m~ler mestringsniv~ fra 1 (lavest) til 5
(høyest).

Dermed ligger vi enda noe under nasjonalt niv~ for disse 2 omr~dene. For lesing er det en nedgang p~
0,1 poeng, mens vi er stabil for regning. Forh~pentligvis vil de gode resultatene fra ~rets 8. trinn gi
positive utslag p~ denne statistikken til neste ~r, og at neste ~rs 8. trinn er like godt rustet som ~rets
kull.

1.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen ogi videreg~ende opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppn~dd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i m~lene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

. 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

. 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget

. 3 uttrykker at eleven har noks~ god kompetanse i faget

. 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget

. 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget

. 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Periode 2011-12 I Grunnskole

_ Fauske kommune skoleeier _ Kommunegruppe 12 .. Nordland fylke _ r'Jasjonalt

1 2 3 4 5 6

Ivlatematikk standpunkt

3.1

Norsk hovedm¿;1 skriftlig eksarnen

r'Jorsk hovedm¿;1 standpunkt

rvlatematikk skriftlig eksamen

3.~
3,5

Engelsk skriftlig eksamen

Engelsk skriftlig standpunkt

F~usk-: komn)unf:-skult:~i.;t'.. Grurif)$kol~i 20 1-1..20f2

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Målsetting: nasjonalt nivå eller høyere.

Vurdering: Gjelder standpunktkarakterer for 10 trinn, Resultatene viser at vi ligger over nasjonalt nivå i
noen fag, og under i andre. Totalt sett ligger vi nært gjennomsnittet for landet.

1.3.8. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et måi for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimaL.

Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk I Fordelt på periode
Offentlig I Alle I Begge kjønn I Grunnskole

_ 2007-08 _ 2008-09 _ 2009-10 _ 2010-11 mm 2011-12

10 20 30 50 60

Fauske kommune skolee;¡er-
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt

Kommunegruppe 12 - Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

Nasjonalt - Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

Nordland fylke - Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

F.usb: k(ommü"f. $kolê~iêr, Grurirish.i,:

IIustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Målsetting: nasjonalt nivå eller høyere.

Vurdering: Fauske ligger 0,6 poeng under landsgjennomsnittet. Det som er gledelig med resultatene er
økningen de 5 siste år (fra 36,8 - 39,3) samt økningen i resultat på eksamen.for 2012. Her er det
fremgang i 3 av 4 fag.
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Gjennomføring
Oni Gjennoniføring

AHeelever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplcEring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltëlkelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren : Overgang fraGS til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fragrunnskolen.. .
Fauske kommune skoleeier I Sammenlignet geografisk
Offentlig I Alle J Begge kjønn I Periode 2oio I Grunnskole

Målsetting: nasjonalt nivå eller høyere.

Vurdering: I Fauskekomrnunèer det iunderkantav95 % av elevene somtarsteget overi

videregående skole. Dette er desSverre lavere enn tallene for både Nordland fylke (95,9) og NasjOnalt

(96,6). Komrnunener deltaker i et overgangsprosjektsomstartet opp.i2010 som heter ((Ny Giv)),
ProSjektet tar sikte på å gi de; elevene på io. trinn som harJavestgjehnomsnitt pågrunnskolepoengtil
jul, et ekstra løft iforhold til lesing/skriving og regning de siste 6. månedene. Dette i samarbeid med
videregående for å lette overgangen for denne gruppen som vivet har høyest risiko for å droppe ut av
videregående. Forhåpentligvis vil dette arbeidet på sikt ta oss opp til målsettingSnivået.
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Sak nr.: 034/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 21.05.2013
051/13 KOMMUNESTYRE 20.06.2013

FORSLAG TIL OMRÅDE REGULERING FOR KOSMOAsEN

Vedlegg: Områderegulering for Kosmoåsen (plankart med bestemmelser). Planbeskrivelser. ROS-analyse.
Notat fra landbruksansvarlig.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

Henry P. Tune og Bjørg M. Kosmo fremmer privat forslag til områderegulering av
Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten
Kardata AS (SKD).

Planområdet omfatter areal tilhørende to landbrukseiendommer, gnr. 62 bnr 1/5/40 og gnr. 62
bnr. 8/43. Totalt areal for de to planområdene/landbruseiendommene er henholdsvis 929,5
da og 460 da. Området ligger ca. 7 km nordøst for Strømsnes.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 14 boliger med tilhørende
lekeareal, atkomst, avløpsanlegg, landbrusareal og friområder, samt vise eksisterende
veisystem.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: boligbebyggelse, avløpsanlegg og lekeplass.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: kjøreveg, felles atkomst, annen veggrunn-

tekniske anlegg.

3. Grønnstruktur: friområde

4. Landbrus-, natur- og friluftsområder samt reindrift: landbrusformåL.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.1 1.
Her er området avsatt til Lnf-B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og
en liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.



Med bakgru ioppstartmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen 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, landbrusansvarlig, representantene for miljø/friluft og VV A.

Internt notat med kommentarer fra landbrusansvarlig er vedlagt. Dette notatet er også sendt
til fylkesmanen.

Kommentar fra baras representant er som føLger: ((Har sett gjennom saken og har ingen
innvendinger mht barn og unges behov. Jegforutsetter at trafkksikkerhet ivaretas med

tanke på skolevei etc.))

Rådmanen anser at trafikksikkerheten angående skoleveg hovedsakelig ivaretas ved
busstransport.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlg ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til områderegulering
for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn.

Forslag til nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

PLUT -016/13 VEDT AK- 26.02.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til områderegulering
for Kosmoåsen ut til offentlig ettersyn.

Forslag ti nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling.

Det fremmes forslag til områderegulering for Kosmoåsen.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:
Planart i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrvelse og ROS-analyse.



Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 05.03.13 - 21.04.13. Det
er innommet seks uttalelser til planforslaget og en uttalelse angående vegnavn. Det er
ingen innsigelser til planen fra offentlige myndigheter.

SAKSBEHANDLERS VURDERING:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn".
Deretter er det gjort en vudering/anbefaling vedrørende problemstilingen slik den fremstår.

Nordland fylkeskommune, 12.04.2013

Uttalelse - offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Kosmoåsen, Fauske

kommune

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fYlkesplanen og rikspolìtìske retningslìnjer, gir Kultur- og miljøavdelìngen følgende
uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Sâ langt vi kan se er saken ikke i strid med regionale interesser slìk de fremkommer i

fYlkesplanens arealpolìtìske retningslìnjer.

Planfaglìg uttalelse: râdgiver Marianne Sììri, telefon 75 65 05 92.

Kulturminnefaglig. uttalelse
Planforslaget er sjekket mot vâre ar/dver. Sâ langt vi kjenner tU, er planforslaget med

foreslâtt arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle
kulturminner er imidlertìd ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfeds med at
tUtakshavers aktsomhets- og meldeplìkt etter kulturminneloven er omtalt i
planbestemmelsene.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises tU egen uttalelse fra Sametìnget.

Vurdering! Anbefaling: Ingen merknad.

Sametinget, 13.03.13 

Forslag til områdereguleringfor Kosmoåsen i Fauske kommune

Vi viser tU Deres brevav 27.02.2013.

Vi kjenner ikke tU at det er registrert automatìskfreda samiske kulturminner i det omsøkte
omrâdet. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglìge merknader tU
planforslaget pâ det nâværende tìdspunktet.



Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vîforeslår følgende tekst når det gjelder dette:

· Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge~ og
anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland
fylkeskommune omgående, jf lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 8 annet

ledd. Kulturrninnemyndighetene forutsetter at dette påleggformidles videre til dem som
skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatiskfredete i
følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan
for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrif eller husdyrhold, graver,
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tilatt å skade eller s/gemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf kml. § § 3 og 6.

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aksomhets- og meldeplikt er ivaretatt i
planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt c.

Fylkesmannen, 05.04.13

Fylkesmannens høringssvar - Reguleringsplan - Kosmoåsen -Fauske

Fylkesmannen viser til høring av privat reguleringsplan for bygging av 14 boliger på Kosmoåsen
i Fauske kommune. Reguleringsplanen legges det opp til bygging i et område med tilatt spredt
bygging av inntil 14 boenheter: LNF-B2.

Til reguleringsplanens kart, planbestemmelser og planbeskrivelse har Fylkesmannen
følgende merknader som vi ber kommunen vurdere og eventuelt ta til følge før endelig
vedtak:

· LEK1 ~2: Disse av avsatt i planutkastet, men i planbestemmelsene står det at det kan
opparbeides lekeplass. Slik bestemmelsene er utformet, vil det altså ikke være krav
om opparbeidelse av lekeplasser her. Dersom kommunen mener at det bør være
opparbeidet lekeplass med lekeapparater e.l, må dette inn i planbestemmelsene som
et krav, også i forhold til rekkefølgebestemmelser.

· FR14 og FRI6: Disse er lagt på det som i gårdskartfra Instituttfor skog~ og
landbruksforvaltning er klassifsert somfulldyrka arealer. Videre mot nord er det myr

og skogsterreng som er klassifsert som dyrkbare arealer. Fylkesmannen ber derfor
kommunen vurdere hvorvidt også disse områdene bør .fformål L (LNFR~landbruk),
for å synliggjøre og sikre potensiellframtidigjordbruksdrif.

· Naturmangfoldloven: Vi minner om at detaijreguleringsplan må vurderes i henhold til
formålet i naturmangfoldloven (nml) om at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på
ved bærekraftig bruk og vern. Det er et krav etter nml § 7 at miijørettsprinsippene i
nml § § 8 til 12 skal gjøres rede for (skriflig) og legges til grunn ved utøvelse av
offentlig myndighet gjennom endelig vedtak av plansaken.



· Forhold til overordnet plan: I kommuneplanens arealdel er hele området klasstfisert
som LNF-område der det tilates spredt boligbygging med inntil 14 boenheter. I

oppstartmeldinga kommenterte Fylkesmannen at en bygging av 14 boenheter
konsentrert gjennom reguleringsplan likevel bør inngå i kvoten som er avsattfor hele
området. Bakgrunnen for dette er at en ytterligere boligbygging vil kunne sette nye
krav til infrastrukturløsninger (skole, barnehage, gang/sykkelvei etc), og slike
vurderinger bør tas på et overordnet nivå gjennom kommuneplanprosessen. For å
skapeforutsigbarhetfor administrasjon og andre utbyggere, ber Fylkesmannen at
kommunen i vedtaket stadfester/eventuelt avkrafter at denne planen skal betraktes som
oppfyllng av utbyggingskvotenfor LNF-B2.

Vurdering/Anbefaling: Angående LEKl-2. Med bakgru i regulerte tomtestørrelser og store
friarealer forøvig settes det ikke krav om rekkefølgebestemmelser angående lekeplasser.
Rådmannen vurderer at områdene LEK1/LEK2 skal opparbeides til lekeplass etter behov.

Angående FR14 og FR16. Sørvestlige del av området FR14 som avgrenses 10 m vest for
B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FR14 som avgrenses av
eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til BlI blir endret til
landbrusformål (L3). Området FR16 opprettoldes som friområde med hensyn til biologisk
mangfold.

Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§8-12 skal legges til gru som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet, deriblant ved forvaltning av fast eiendom.

I henhold til naturangfoldlovens § 7 er forslaget til reguleringsplan vurdert etter lovens §§8-
12.
Etter innspil og anbefaling fra Fylkesmanen i Nordland er det gjort en nærmere vurdering
av planområdet av leder for Norsk Ornitologisk Forening, Bodø lokallag, Thor Edgar Ek. Det
er derfor vurdert at kunskapsgrulaget for området er tilfredsstilende for å gjøre vedtak i
saken.
Rådmanen anser at reguleringsplanen og de tiltakene som følger av denne vil medføre
minimal, om noen, risiko for skade på naturmangfoldet. Dette med bakgru i
reguleringsplanens omfang, antall tomter og utbyggingspotensiale, samt beliggenheten.

I forslag til områderegulering for Kosmoåsen betraktes planområdet som oppfyllng av
utbyggingskvoten for LNF-B2 på 14 boliger. Vurdering av yterligere nye boliger i LNF-B2
skal vuderes i ny rullering av kommuneplanens arealdeL. Det påregnes oppstart av ny
rullering av arealdelen i løpet av 2013.

Fauske Eldreråd 17.04.13

"Fauske Eldreråd har ingen merknader tilforslag til områdereguleringfor Kosmoåsen."

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede 15.04.13

FORSLAG TI OMREREGULERIG FOR KOSMOAsEN



Vedlegg: Forslag til områdereguleringfor Kosmoåsen

Sammendrag:

Planutvalget vedtok i møte 26.02.2013 sak 16/13, å legge utforslag til områdereguleringfor
Kosmoåsen ut for offentlig ettersyn i 6 uker. Vedlagt ligger forslaget med tilhørende
bestemmelser.

Mulige merknader eller innsigelser til plariorslaget leveres innen 22.april 2013.

INNSTILLING:

Fauslæ kommunale rådfor lilæstillngfor funksjonshemmede har ingen merknder til

forslag til områdereguleringfor Kosmoåsen.

FUN-012/13 VEDTAK-15.04.2013

Fauslæ kommunale rådfor lilæstillng av funksjonshemmede legger merlæ til at universell
utforming legges til grunn i planarbeidet~ Det er positivt med utfllende tekst eksempelvis punkt 3.6.
Rådet oppfatter at det er enklere å se til at universell utforming vil bli ivaretatt i området.

Vurdering! Anbefaling: Ingen merknad.

Helse- og miløtisyn Salten IKS, 15.04.13

Forslag områdreg Kosmoåsen-utlse miørettet helsevern

Det vises til offntlig ettersyn, områderegulering Kosmoåsen.

Helse- og miljøtilsy Salten(HMFS) ha vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrnnlag:

Lov 24.6.2011 nr. 29 omfollæhelsearbeid
Forskrif 25.4.2003 om miljørettet helsevern.
Forskrif 4.12.2001 nr. 1372 om vanriorsyning og drikkvann
(drikkevannsforskrifen)

Fauske kommune har delegert til HMFS mynigheten innerior miljørettet helsevern etter lov
24.6.2011 nr. 29 omfollæhelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette.

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn iforhold til utbygging ogfriarealer, trafikksikkrhet
(ulyklæsforebygging), støy og livskvalitet generelt. Medformål"å fremme follæhelse og bidra til
gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant annet fysiske, /gemislæ,
biologislæ og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på helsen".
Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og
avikles på en helsemessig tilfedsstillende måte, slik at de ikk 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 menneslær oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i

virksomheten vurderes.

Vår vurdering/utlse

- Vannforsyning til eiendommene bør tilknttes godkjent vannverk Alternativt tilknyttet minde
vannforsyingsanlegg som ikk trenger godkjenning, men som dokumentert har vann av

drikkvannskvalitet og tilstrekklig beskyttet kilde og nedbørsfit.
- Avløpsvann må ikk utgjøre enforurensningsfarefor eventuell annen drikkvannsforsying i
nedslagsfehet nedenfor renseanlegget

Vurdering/Anbefaling: Vanforsyning tilknytes offentlig vanverk. I planen er det avsatt
område RAI til avløpsanegg/renseanlegg for avløp. Det vises til reguleringsbestemme1senes §
2.2. Rådmanen anser at krav til van og avløp er tilfredstilende ivaretatt.

VURDERING ANGÅENDE NYE VEGNAVN VIPEVEIEN OG BEKKSINVEIEN I FORSLAG TIL
OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN

Merknad fra stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge, 02.05.13

Hei!
Skrivemåten av begge disse navnejbrmene høres grei ut.

Vennlig hilsen
Astrid Sann Evensen, rådgiver

Astrid Sann Evensen
Rådgiver
Språkrådet
Stedsnavntjenestenfor norske navn i Nord-Norge
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Tlf 77 64 42 78

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Forslag til vegnavn opprettholdes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7,
godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag ti områderegulering for
Kosmoåsen.

Med følgende endringer i planaret. Sørvestlige del av området FR14 som avgrenses

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbrusformål (L2). Nordøstlig del av FR14,



som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til
BlI, endres til landbrusformål (L3).

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

PLUT~034/13V-EÐTAK- 21.05.2013

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturangfoldlovens § 7,
godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag ti områderegulering for
Kosmoåsen.

Med følgende endringer i planartet. Sørvestlge del av området FR14 som avgrenses
10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del avFR14,
som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til
Bl l, endres til landbruksformål (L3).

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien.

Even Ediassen
Rådmann

Utskrift sendes:
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Fauske kommune, Pb.93, 8201 Fauske. Telefon 75600600, faks 75600702 og e-post:

postmottak(qfauske.kommune.no. Bjørg Marit Kosmo, 8215 Valnesfjord, mob. 466 77 156 og e-
post: bkosmo(qlive.no. Henry Petter Tune, 8215 Valnesfjord, mob. 404 08 399 og e-post:
h. tune(qonline.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed

62 5 Bjørg Kosmo Kosmo 8215 Valnesfjord

61 8 Henry Tune Kosmo 8215 Valnesfjord

125 1 Nordland Fylkeskommune (eier) Prinsensgt. 100 8048 Bodø

125 1 Statens Vegvesen Region Nord (kontakt) Postboks 1403 8002 Bodø

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende lekeareal, atkomst,
avløpsanlegg, landbruksareal og friområder samt vise eksisterende veisystem.

L.S Gjeldende planverk
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret 03.02.2011.
Her er området avsatt til Lnf- B2, spredt boligbygging med inntil 14 boliger i planperioden og en
liten del i vest som Lnf-A, hvor bygging ikke er tilatt.

3
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1.6 Konsekvenser plan
Planen medfører endring av atkomstvei til gnr. 62 bnr. 11, men ny atkomst vil ha en bedre
utforming og gir økt trafikksikkerhet enn dagens atkomst som går gjennom gårdstunet til gnr. 62
bnr. 86. Tiltaket vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for tilgrensende
eiendommer.

Etter ønske fra kommunen er området vest for kanal på gnr. 62 bnr. 5 avsatt som LNF-område
med vekt på landbruk. Tiltak i plan vurderes å gi ubetydelige/ingen negative konsekvenser for
landbruk.

Tiltaket vil føre til at det blir flere tilrettelagte boligtomter i et område der det er stor etterspørsel
etter slike, men få ledige pr. i dag. Dette er positivt for Valnesfjord og Fauske som samfunn.

2.0 Registreringer

2.1. Planområdet
Planområdet er på ca 94,4 daa og omfatter gnr. 62 bnr. 5 og 8 samt gnr. 125 bnr. 1. Området
avgrenses av Fv. 530 i øst og elv i vest. Planområdet ligger litt over 7 km nordøst for Strømsnes.

4
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2.2 Eksisterende arealbruk

Området er ubebygd foruten eksisterende fylkesveier (Fv. 530 og Fv. 531) samt en intern
atkomstvei til gnr. 62 bnr. L L over gnr. 62 bnr. 86.

Område FRI 6, sett mot nordvest. Atkomst Bekkasinveien, sett mot nordøst.

Tomt Bl l, sett mot øst. Tomt B4 og B5 sett mot vest.

2.3 Infrastruktur
Fv. 53 L går gjennom planområdet i vest med fartsgrense på 60 km/t. Fv. 530 ligger lengst øst i
planområdet med fartsgrense på 50 km/t, som lengst nord i området går over til 70 km/t. Det går
en lavspent gjennom området som sannsynligvis vil bli lagt i kabel i veg der det er behov. Dette
gjøres i samarbeid med Fauske Lysverk.

~.

Avkjørsel, Bekkasinveien og Fv. 530, sett mot
nord.

.,

Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot nord.



16,05.2012

~_-c;,,-~'èlj)

~~'''=''~ Plan beskrivelse

Bekkasinveien, sett mot sørvest. Avkjørsel, Vipeveien og Fv. 530, sett mot sør.

2.4 Jord og skog

Etter ønske fra kommunen er boliger på gnr. 62 bnr. 5 er trukket så langt mot øst som mulig og
arealet vest for kanalen forbeholdes landbruk. Men etter grunneieres mening vil en befaring
avdekke at dette arealet dessverre ikke egner seg til formålet. Grunneier har tidligere prøvd å
utnytte dette arealet til landbruksformål uten helL. Området er svært fuktig og det er fjell i dagen
flere steder. Det har vært forsøkt omfattende grøfting, men man har dessverre ikke lykkes med
dette.

l " ~ f
''' 'L, "'- . '."I,::", . 'fI~Íh." . ' '

Eksisterende skog på gnr. 62 bnr. 8 er lite drivverdig og består av bjørk, svartor og rogn samt
noen spredte graner. Området med tettest skog berøres ikke av tiltak og det legges opp til uttak i
løpet aven 10 års periode.

6
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2.5 Barnehage, skole og forretninger

Kosmo skole (l-4.kl) og barnehage ligger litt over L km fra tiltaket og det antas at det er tatt
høyde for flere boliger da området er avsatt til dette formålet allerede i 200 l. Kosmo skole har et
flott nærmiljøområde. Det er ca 8 km til Strømsnes sentrum, som har skole opp tillO.kl,
barnehage, matbutikk, kiosk, bensin og post i butikk.

2.6 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det foreligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner av spesiell verdi innenfor
området.

7



16,05,2012 ~_J))"".,"~""w Plan beskrivelse

2.7 Energi
Områdets beliggenhet gjør at fjernvarme pr. i dag ikke er vurdert.

2.8 Grunnforhold
Grunnen på gnr. 62 bnr. 5 består av fjell/berg i dagen, tynt jord- og gruslag og området (LI)
nærmest Fv. 531 er svært fuktig. Grunnen på gnr. 62 bnr. 8 består av skogbunn, grus- og jordlag
og fjell i dagen. På bakgrunn av dette er det vurdert at det ikke er behov for egne
grunnundersøkelser.

2.9 Klimatiske forhold

Generelt er det en del snø i området, men utgjør ingen risiko.

2.10 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling

3.1 Planforslag
Plannavn er Kosmoåsen og planid er 1841-2011006. Planforslaget består av:

. plankart av 16.05.2012, målestokk 1:1000 (vedlagt i Al)

. reguleringsbestemmelser av 16.05.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er boliger, lekeplass, avløpsanlegg,
landbruksområde og friområder samt løsning kjøreveier/avkjørsler. Bestemmelsene er utformet i
henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser til bygg,
uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, biloppstiling m.m.

På neste side er det bilder fra planområdet på gnr. 62 bnr. 5.

Boliger
Det legges opp til henholdsvis 7 boligtomter på gnr. 62 bnr.
5 og 7 boligtomter på gnr. 62 bnr. 8. Maksimal mønehøyde
for bolig er satt til 9,0 m. For områder der bebygd areal er
vist som %-BYA inngår parkering. Garasje plassert
vinkelrett følger byggegrense i plankart for å få rom for en
biloppstilingsplass foran port. Garasje som plasseres med
langsiden mot hovedvei kan plasseres 1 m fra formålsgrense
for vei. Retning innkjøring er illustrert på bilde til høyre.

8
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Veinavn
Det legges opp til to nye veier i planen og det er foreslått navn på disse: Vipeveien og
Bekkasinveien jf. plankart.

LEKI, Vipeveien, Bl og B2, sett mot sørøst.

Landbruksområde, LI, sett mot sørvest.

Atkomst Vipeveien, B3 og B4 sett mot øst.

Landbruksområde, LI, sett mot øst.

Nedenfor og på neste side er det bilder fra planområdet på gnr. 62 bnr. 8.

Ende på Bekkasinveien og snuhammer, sett
mot sør.

Lekeområde, LEK2, sett mot nordvest.

9
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Tomt Bl 0, sett mot øst.

3.2 Avløp (renseanlegg)

Avløp fra gnr. 62 bnr. 8 vil gå over gnr. 62 bnr. 9 og det legges vekt på at dette ikke skal komme i
konflikt med landbruksdrifi på området. Denne går videre over på gnr. 62 bnr. 5 hvor avløp
knyttes sammen. Den vil så gå videre gjennom Fv. 531 på vestsiden ned mot planlagt renseanlegg
på nedsiden av veien mot Lakselva (del av det verna Valnesfjordvassdraget). Terrenget skrår mot
elva og det legges vekt på at bygget skal få en estetisk utforming og passe inn i området.

Område for renseanlegg, sett mot vest.

3.3 Avfallshåntering
Plassering av nødvendig renovasjonsanlegg gjøres i samarbeid med Fauske kommune og IRIS
(interkommunalt renovasjonsselskap).

10
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3.4 Arealoppgave
Planområdet er på ca 94,4 daa og det legges opp til 14 nye boliger. Ordinær arealoppgave følger
ved rekvisisjon av kartforetning. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
friområder.

Boligareal 21,5 daa
Renseanlegg 1,0 daa
Friområder 40,2 daa
Landbruksareal 14,9 daa
Kjøreveg (fv.530/fv.531) 5,3 daa
Annen veggrunn 3,2 daa
Felles lekeareal 1,6 daa
Felles atkomst 6,7 daa
Sum 94,4 daa

3.5 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlige hensyn tiL.

3.6 Tilgjengelighet

Området har stort sett god tilgjengelighet og det ligger til rette for at boliger kan tilrettelegges for
blant annet bevegelseshemmede. Planområdet har en stigning opp til selve byggefeltet, men
innenfor boligområdene er det små høydeforskjeller. Universell utforming har ligget til grunn for
utforming av planforslaget.

3.7 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 store sammenhengende friområder.

3.8 Andre forhold
Det går i dag en lavspent gjennom de to boligfeltene og etter behov vil denne legges i kabel i
samråd med Fauske Lysverk.

3.9 Trafikkforhold/veinavn

Fv. 530 og Fv. 531 blir uforandret med unntak av to nye avkjørsler mot vest på Fv. 530 og en ny
avkjørsel mot vest på Fv. 531. Trafikken vil øke noe på Fv. 530, men nye avkjørsler er
oversiktlge og vil ikke redusere trafikksikkerheten i området. I plankartet forslås det to nye
veinavn: Vipeveien og Bekkasinveien.

3.10 Utbyggingsavtale

Kommunen krever utbyggingsavtale i forbindelse med renseanlegg for avløp.

11
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4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 08.12.2011 og melding om planlegging
06.12.2011 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 20.12.2011

Kjenner ingen registrerte automatisk fredete samiske kulturminner. Ønsker nøyaktig
kartfesting av tiltak for å sikre kulturminner.

Vår kommentar: Sende over planforslag før kommunens behandling?

4.3.2 Fylkesmannen i Nordland, 06.01.2012
Lister opp bestemmelser i kommuneplan m.m. Mener kommunen bør vurdere om kvoten
på 14 boliger innenfor Lnf-B2 skal benyttes i en plan. Forslår at det ikke bygges vest for
veien mot Bringsli for å ivareta natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser langs vassdraget
Lakselva.

Minner om at risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i planprosessen og vises i
dokumentene.

12
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Planforslaget slik det framkommer i oppstartmeldingen vil kunne komme i konflikt med
flere nasjonale interesser, samt være i strid med overordnet plan. Varsler innsigelse ved
manglende hensyntaken.

Vår kommentar:
Fauske kommune er planmyndighet. Jord- og skoghensyn samt hensyn verna vassdrag er
ivaretatt i planprosessen. Tiltak langs vassdrag vil ikke være til hinder for ferdseL. Når det
gjelder biologisk mangfold er det via fylkesmannen engasjert fagperson til å vurdere
området jf. pkt. 2.6. Konklusjonen er at tiltakene ikke kommer i konflikt med biologisk
mangfold i området.

4.3.3 NVE, 11.01.2012

Lakselva er verna vassdrag og en byggegrense på 50 m vil ikke forringe vassdragets
verneverdier. Ikke kjent med fare for flom, erosjon og skred i det omsøkte området, men
skal vurderes i prosessen jf. NVEs retningslinjer (2/2011). Kraftinje planlegges lagt i
kabel og resterende kraftlinje kan settes som hensynssone.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.

4.3.4 Reindriftsforvaltningen i Nordland, 13.01.2012

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke reindriftsforvaltningen
da området ikke berører viktige reindriftsinteresser.
Vår kommentar: Tas til etterretning.

4.3.5 Nordland fylkeskommune (Nfk), 16.01.2012
Planfaglig vurdering: Viser til fylkesplan, universell utforming, barn og unge, estetikk,
krav til medvirkning og naturmangfoldloven. Kulturminnefaglig vurdering: Der er funnet
en pilespiss på 62/8, men stammer sannsynligvis fra bortskutt pil og ikke en
steinalderboplass. Ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Gir endelig
uttalelse ved offentlg ettersyn.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.

4.3.6 Statens vegvesen (SVV), 19.01.2012

Fv. 530 innenfor planområdet og det må tas stiling til avkjørsler på østsiden av vegen.
Dimensjoneres i hht. håndbok 017.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.

4.3.7 NVE,20.06.2012

Viser til uttalelse 11.01.2012 og at det er opplyst feil avstand i oppstartsmeldingen. Det
skulle vært 50 m fra vei og 30 m byggegrense fra avløpsrenseanlegg til Lakselva.
Området er allerede er utbygd med vei og bro og om oppgitt %-BYA=30 reduseres har
ikke NVE merknader til byggegrense mot Lakselva på 30 m.

Vår kommentar: Ivaretas i plan.
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Direkte berørte parter og naboer

Ingen innspilL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 09.11.2011 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i Al, Ml: 1000
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1 :2500

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.

14



~.. .. ~, 1...

'O. f\ ... i
~'

Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Kosmoåsen

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign.
Oppstartsmøte 09.1 1.201 1 R.H.B.

Kunngjøring om igangsatt planlegging 08.12.2011 R.H.B.

1.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841-2011006

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 16.05.2012 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune, Bjørg Kosmo
og Henry Tune

Revidert:
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankrtet er vist med reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Avløpsanlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Anen veggrnn - teknske
anlegg.

3. Grønnstruktur: Friområde.

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: LandbrukformåL.

§ 2

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer,
fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

2.1 Boligbebyggelse, B1-B14.

a) Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde er 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert
terreng. Frittliggende garasje kan ha en gruflate på inntil 70 m2 og skal tilpasses bolighuset

mht. materialvalg, form og farge. Maksimal mønehøyde på garasje er 5,5 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje med langside mot atkomstvei kan plasseres 1 m fra
formålsgrense vei jf. ilustrasjon i planbeskrvelse av 16.05.2012 under pkt. 3.1.

b) Utforming/avgrensning av tomter i plankart er kun retningsgivende og det kan bli mindre
justeringer for tilpasning terreng. Det tilates fradeling av tomter på ca 1,5 daa samt
samenslåing av to og to tomter.

c) For enebolig må det anlegges minimum 2 biloppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje kan
erstatte en biloppstilingsplass.

d) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.

2.2 Avløpsanlegg, RAI.

a) Det tilates oppføring av bygg/bygninger med maksimal mønehøyde er 5,0 m målt fra

gjennomsnittlig planert terreng. Det skal legges vekt på estetikk ved valg av materialer og
benyttes matte naturfarger. Visning av bygg i plankart er ku retningsgivende.

b) Det samede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 15 % av tomtens nettoareal,
inkudert parkeringsareal.

2.3 Lekeplass, LEK1-LEIa.

a) Innenfor området regulert ti felles lekeplass, LEK1-LEK2 skal det ikke oppføres bygninger.
Området kan opparbeides til lek med blant annet huskestativ, sandkasse, benker og bord, og
ellers benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven.
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§ 3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 Kjøreveg, offentlg.

a) Fv. 530 og Fv. 531 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

3.2 Felles privat atkomst, Vipeveien og Bekkasinveien.

a) Vipeveien er privat felles atkomst til B1-B7.

b) Bekkasinveien er privat felles atkomst til B8-B 14.

3.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllnger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veg.

3.4 Frisiktsone veg.

a) Inenfor frisiktssoner i krss tilates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med

høyde over 0,5 meter.

§ 4
GRØNNSTRUKTUR

4.1 Friområde, FRI1-FRI6.

a) Område FRI1-FRI6 er avsatt til friområde for rekreasjon og opphold for allmenneten.
Bygninger og andre tekniske anlegg tilates ikke oppført.

b) Unntak er mindre bygninger og installasj oner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utformng og bruk.

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 og skogbruks loven.

§ 5
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅER SAMT REINDRIFT

5.1 Landbruksformål, LI.

a) På område LI avsatt til landbruksformål skal nyttes til ordinær landbrusdrift og vegetasjonen
skal skjøttes på en skånsom måte. Områdene kan nyttes for framføring av ledninger for vann,
avløp, elektriske kabler, telekabler og tv-kabler. Områdene er som landbrusområde
tilgjengelig for beitende husdyr.
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§ 6

DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Før det gis igangsettelsestilatelse for boligområde B1-B7 (Vipeveien) og boligområde B8-
B14 (Bekkasinveien) skal privat atkomst samt anlegg for vann, avløp og strøm pa det enkelte
boligområde være ferdig opparbeidd/tilrettelagt.

b) Vedlagt byggesøknad for boliger skal det følge en situasjonsplan som viser bolig, garasje og
parkering. For hver boligtomt skal det også legges ved profier av eksisterende og nytt terreng
med bygning inntegnet i same målestokk (1 :200).

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre akìivitet
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kultunnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Jun 1978 nr. 50 om kulturmnner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

d) Avvik fra bestemmelsene vil kue føre til krav om detaljregulering.

6.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegru som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.

Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.

6.3 Tilgjengelighet

a) Uteområder samt atkollst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres

tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i pianområdet skal etterstrebe
universell utfOrming.

6.4 Energi

a) Bygninger 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 støyfølsombru skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på

uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natt
perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt
med de krav tiluftskifte/ventilasjon som følger av teknsk forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes 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 punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-1/0 1 - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsige1sesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T-5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgàtt i forbindelse med følgende arealplan:

_ _ _ _ _~I!r~C!e!~9~1~rin~tf~~ K~~~_O..~~~,_ ~c!,!s_k~_ .. _ __
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Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Nei

~teinras, steins ran Nei

Is-/snøskred Nei

K' ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei

Radon
Ikke kjent, men ivaretas i TEK10 og

Nei bestemmelser.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastrutur etc.) i nærheten av:

drkkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vurdere nødv. tiltak, båndleggin etc.

Nei Kommer ikke i konflkt med tiltak.

16.05.2012 Side 2 av 4
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Brann/eks los'on ved industrianle Nei

K'emikalieutsli p o.a. forurensnin Nei

Ole-/ assanlegg Nei
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destrusjon av Nei
farli avfall

Strålin sfare fra div. installas'oner Nei

Gamle llplasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret
bruk av amle industrtomter

Nei

Miltære o sivile skytefelt Nei

Dum eområder is' ø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området? Nei

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

Veger med m e transport av farli ods Nei

Ul kkesbelastede veer Nei

Stø soner ved infrastruktur Nei

Sykehus/helseinstitus' on Nei

Nei

Skolelbarneha e Nei

Fl lass Nei

Vikti veil' embane Nei

Jernbanestas' on/usstenninal Nei

Havn Nei

Vannverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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FAUSKE KOMM
PLANlUTVIING

NOTAT MED OPPFØLGING

Til:
A vd.ingeniør Jan Erik

Johansen

JournalpotID: 12/8207 Dato: 24.09.2012

FORSLAG TIL OMREREGULERIG FOR KOSMOÁSEN -
LANDBRUKSMESSIG VURDERING

Det er fremmet forslag til områderegulering av Kosmoåsen ved Kosmo i Valnesfjord.
Planforslaget legger til rette for etablering av 14 boligtomter hver på 1,5 dekar samt en god del
friareal og en del landbruksområde. Planforslaget omfatter areal tilhørende to
landbrukseiendommer, gnr 62, bnr 1,5,40 og gnr 62, bnr 8 og 43.1 følgende tabell er det satt opp
oversikt over areal for disse to eiendommene før den foreslåtte regulering.

Oversikt over nåværende areal til berørte landbrukseiendommer:
Arealtype Eiendom gnr 62/1,5,40 Eiendom gnr 62/8,43

da da

Fulldyrket lettbrukt jord 92,2 9,8

Mindre lettbrukt fulldyrkajord
Fulldvrka tungbrukt jord
Sum fulldyrka jord 92,2 9,8

Overflatedyrka jord 3,1

Innmarksbeite 14,7 12,1

SUIl overl1l1ltedyrka/innmarksbeite 17,8 12,1

Skog, særs høg bonitet
Skog, lwg bonitet 170 162

Skog, iniddels bonitet 290,7 115,2

Skog, lav bonitet 102,6 33,3

Sum produktiv skog 5633 310,5

Uproduktiv skog 168,3 26,7

Myr 64,5 94,7

Annen iorddekt fastmark 14,9 5,1

Grunnlendt areal/fjell i dagen 8,5 1,1

Ikke klassifisert
Sum uproduktive areIll 256,2 127,6

Totalt areal 929,5 460

På disse to landbrukseiendommene er det også etablert en del granskog, på gnr 62/1,5,40 er det i
følge kulturstatistikken plantet gran på 531 dekar og på gnr 62/8,43 på 297 dekar.

Ingen av brukene er i drift. Gnr 62/1,5,40 la ned melkeproduksjonen for noen år siden.

Selv om disse to brukene ikke er i jordbruksmessig drift i dag vil det kunne bli drift igjen senere,
for eksempel på gnr 62/1,5,40 hvor det kan etableres et større bruk med innleieIkjøp av
tileggsjord. Arealene, da spesielt jordbruksarealene bør i størst mulig grad kunne brukes til
jordbruksformål i fremtiden hvis det blir behov for det.



Området som det er foreslått områderegulering for er i kommuneplanen lagt ut til LNF - B2, dvs.
område hvor det er tilatt med spredt boligbygging, i dette tilfellet med inntil 14 boliger. I dette
området for spredt boligbygging kan ikke boligtomtene i utgangspunktet legges ut hvor som
helst. Tomtene må plasseres i samsvar med kriteriene som er satt opp for spredt bebyggelse,
bL.a. kreves det:

1. Tomtene skal ikke være større enn 1 dekar
2. Spredt bebyggelse skal ikke danne siluett i terrenget (koller eller åsrygger)
3. Tomter skal ikke legges ut i skogplantefelt
4. Tomter må ikke legges ut slik at det blir dårlig arrondering for landbruket
5. Boliger/fritidsbebyggelse skal ha en avstand på min. 15 meter til dyrka mark
6. Adkomst til spredt bebyggelse skal ikke legges over dyrka mark
7. Spredt bebyggelse må ikke komme i konflkt med viktige trekkleier/flytleier for

reindrift

Den foreslåtte områdereguleringen synes klart å brye med pkt. 1,4,5 og 6 og kan muligens
også vise seg å bryte med pkt. 2.

Tomtene skal være på 1,5 dekar og altså større enn det som det er lagt opp til i kommuneplanens
arealdeL. Bekkasinveien vil dele et innmarksbeiteareal og slik gi dårligere arrondering.
Boligtomtene 1-6 omfatter dels overflatedyrket og dels fulldyrka jord og boligene vil da ligge
nærmere dyrka jord enn 15 meter. Bekkasinveien er planlagt bygd over fulldyrka jord.

For å skåne landbruksinteressene og landbruksarealene mest mulig vil jeg foreslå at

Bekkasinveien legges lenger mot sør langs grensen til gnr 62/86 og deretter runder rundt
planlagt tomt BlI og deretter går som planlagt. Man unngår da å skape en dårligere arrondering
forjordbruksareal og veien vil dessuten gå et kortere stykke over jordbruksareaL. I tilegg bør
FRI 6 og mesteparten av FRI4 i reguleringsplanen legges ut som landbruksområde og ikke
friområde. Kun et smalt belte av FRI 4 bør beholdes som FR-område rundt boligområdet
B8-B14.

Tomtene Bl, B2 og B3 og størstedelen av FRI2 bør vurderes tatt ut av planen idet disse
områdene i særlig grad legger beslag på overflatedyrket og fulldyrka mark. LEKI må da
plasseres på et annet sted, for eksempel rett sør for B6 langs den andre siden av den foreslåtte
Vipeveien. En slik endring vil for øvrig også medføre at det fortsatt kan bygges 3 boliger andre
steder i det ganske store LNF- B2-området i kommuneplanens arealdeL.

(¡h~~¿~~
Wilhelm enstieme
Skogb sjef
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Høringsuttalelse -offentlig ettersyn reguleringsplan for boliger på
Kosmoåsen - Fauske kommune

Vi viser ti offentlig ettersyn datert 27.02.2013, vår innspil til planoppstart datert 11.01.2012 og vår
uttlelse vedrørende endring av byggegrense mot vassdrag datert 20.06.2012.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 14 boliger på Kosmoåsen med tilhørende lekeareal,
atkomst, avløpsanlegg, landbruksareal og friområder.

I varsel om planoppstart ble det oppgitt en byggegrense på 50 meter fra Lakselva, som er en dèÍ av det
varig verna Valnesfjordvassdraget. I ettertid viste det seg at byggegrensen mot vassdraget er 30 meter,
mens avstanden til veien er 50 meter. I vårt brev datert 20.06.2012 ble det avklar at det er greit med en
byggegrense mot vassdraget på JO meter.

NVE mener våre innspil er ivaretatt i plan og bestemmelser og har ikke yterligere merknader til planen.

Lkk~
Anita Andreassen
overingeniør
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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KOMMUESTYRET

Sak nr.: 035/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 21.05.2013
052/13 KOMMUNESTYRE 20.06.2013

FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STORGATA 98

Vedlegg: Detaljregulering for Storgata 98 (planar med bestemmelser). Planbeskrivelse. ROS-analyse.
Merknader fra Tove Marie Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13.

Sammendrag:

1. gangs behandling.

Skår Eiendom AS v/Ketil Skår fremmer privat forslag til detalj reguleringsplan for Storgata
98. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKD).

Planområdet er på ca. 2384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385 samt gnr. 120 bnr. 1
(del av E6) i Fauske sentrum. Området ligger mellomE6 og sjøen, ca. 160 m øst for 

StatoiL.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fyllng i
sjø. Målet med det nye tilbygget er å flytte inn tidligere utendørslager og at verkstedarbeid
skal foregå innendørs. Planaret viser også eksisterende atkomst og parkering.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/Kontor/Verksted, Energianlegg.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn-tekniske

anlegg, Parkeringsplasser.
3. Bruk av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av

kommunestyret
02.07.98. Her er området (Fl) avsatt til forretnings- og kontorformåL. Maksimal
utnytelsesgrad er på U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for
Fauske Sentr, del Il vedtatt av kommunestyret 03.02.1 1. Her er området på land avsatt til
forretningIkontor (F/K25) og bebygd areal er på %-BYA=60. Området i sjø er avsatt som
vanareal for allment friluftsliv.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området.



Rådmanen tar vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente
forhold/hendelser, verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruen i
planområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse.
Med bakgrunn i oppstartmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av
SKD i Planbeskrivelsen.
Rådmanen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har ikke ytterligere
kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
folkehelserådgiver, representantene for miljø/friluft og VVA. Ved intern høring har det ikke
kommet noen innvendinger til dette forslaget.

Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

PLUT -005/13 VEDT AK- 05.02.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11 legges forslag til
detaljregulering for Storgata 98 ut til offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til detaljregulering for Storgata 98.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

Planart i målestokk 1: 500 med bestemmelser. Planbeskrve1se og ROS-analyse.

Merknader fra Tove Mare Volden av dato 20.03.13 og 15.04.13.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 19.02 - 05.04.13. Det er
innommet 8 uttalelser til planforslaget. Det er ingen innsigelser til planen fra offentlge
myndigheter.



SAKSBEHADLERS VURDERIG:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet eller med utdrag angitt ved "nnnnn".
Deretter er det gjort en vudering/anbefaling vedrørende problemstilingen slik den fremstår.

Nordland fylkeskommune. 13.03.2013

"Planfaglig uttalelse
Planforslaget Olriatter området mellom E6 og sjøsiden nordøst for Fauske sentrum, og
skal tilrettelegge for forretning, kontor og verksted samt fYllng i sjø.

Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke. være i strid med regional politikk slik det blant
annet 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 plariorslaget ikke i konfikt
med registrerte verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert.
Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd Det forutsettes
at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeideti marken.

Det vises til egen uttalelse fra Tromsø Museum som ansvarlig myndighet for kulturminner
under vann.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf 75650523. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknad. Aktsoinets- og meldeplikt er ivaretatt ì
planbestemmelseties § 6.1, avsnitt c.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 22.03.2013

"Konklusjon
Kommunen skal påse atfaren for natur betinget fare er tilstrekkelig utredet for planen vedtas.
NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geotekniske vurderinger
utført av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt
krav i planbestemmelsene om geoteknisk vurdering.

NVE har ingen ytterligere merknader til detaljreguleringsplan for Storgata 98.. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader. Krav om geoteknsk vudering er ivaretatt i
planbestemmelsenes § 6.1, avsnitt a.



Kystverket Nordland, 25.03.2013

"Vi har ingen andre ting å påpeke enn at kommunen må behandle saken etter havne- og
farvannsloven når søknad om tiltakforeligger. Bakgrunnenfor det er at tiltaket ligger i
kommunalt sjøareal ref havne- ogfarvannsloven 2009. Vedtaksmyndigheten er dermed

delegert til kommunen som rette innstans. "

Vurdering!Anbefaling: Ingen merknad. Det er ingen havne aktiviteter i området.

Statens vegvesen, Region nord, 01.03.2012

"Vi har ingen merknad til forslag til detaljregulering av Storgata 98. "

Vurdering! Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede

"Fauske Kommunale råd for likestiling av funksjonshemmede har ingen merknader til
forslag detaljregulering av Storgata 98".

Vurdering! Anbefaling: Ingen merknad.

Fauske Eldreråd

"Fauske Eldreråd har ingen merknader tilforslag til detaljreguleringfor Storgata 98."

Vurdering! Anbefaling: Ingen merknad.

Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 20.03.2013

Komplett dokument med tittel (~nmodning om tilbaketrekking av offentlig ettersyn,

samt ny behandling i planutvalget, angående detaljregulering av Storgata 98

grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen. )) er tatt med som eget vedlegg i saken.

Merknad:

Dokumentet med tilbakemeldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved
"nnnnn ". En vudering følger etter hvert sitat.



Viser til telefonsamtale med Gudrun Hagalinsdottir 15. februar 2013, der undertegnede viste
til feil og mangler i plan beskrivelsen og ba om at den ble trukket tilbake fra offentlig ettersyn
inntil dette er rettet. Hagalinsdottir ba om en skriflig henvendelse, og sa hun ikke kunne
gjøre noe basert på en muntlig samtale. Undertegnede har vansker med å forstå dette,
ettersom Fauske Kommune sitter med de samme opplysninger som undertegnede.

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen krever skriftlig tilbakemelding på alle høringsuttalelser
til reguleringsplaner.

Undertegnede stiler også spørsmål ved at detaljreguleringen, som skal ligge til offentlig
ettersyn i 6 uker, legges ut på et tidspunkt der både skolens vinterferie og påskeferien kommer
innenfor disse 6 ukene.

Vurdering/Anbefaling: Forslag til detaljregulering for Storgata 98 har ligget til offentlig
ettersyn i overkant av6 uker. Tove Marie Volden har gjennom e-post sendt 21.03.13 fått
mulighet til utsatt frist for innspil på yterligere 10 dager, fram til 15.04.13.

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene:

Ifelt Veg 1 eier Fauske kommune en del av dette tomtearealet.

Vurdering/Anbefaling: Del av gnr. 103, bnr. 139 er som det påpekes ikke nevnt i
planbeskrvelsen, men arealet er lite (28,1 m2) og anses ikke vesentlig i forhold til
planavgrensningen for øvrig. Rådmanen kan ikke se at dette krever ny høring av plansaken.

Planaret dekker området som er bestemt skal være med i reguleringsplanen og er ikke
begrenset av tomtegrensene til Skår Eiendom AS. Planområdet omfatter følgende
eiendommer:

· Gnr. 103, bnr. 673/1385 - eid av Skår Eiendom AS

· Del av E6, Gnr 120, bnr. 1 - eid av Statens vegvesen
· Del av Gnr. 103. bnr. 139 - eid av Fauske kommune

I planbeskrivelsen kommer det ikke fram at detaljreguleringen finner sted grunnet krav fra
Fylkesmannen og Fauske kommune. Selv om det nå er inngått forlik med nabo angående
tomtegrense og godtar at tilbygg blir stående, mener undertegnede det er viktig at det i
teksten kommer frem at detaljreguleringfinner stedfor åfå godlgent tilbygg som er oppført i

strid med gjeldene reguleringsplan (Undertegnede mener det er viktig at dette kommer frem i
offentlge høringsdokumenter, da dette ikke har kommet fram i artiklene publisert i
Saltenposten).

Viser til Fylkesmannens sitat:

((Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetilateise for oppføring av tilbygg i
Storgata 98. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad. Det
er lagt til grunn feil tomtestørrelse og kommunens tolkning av reguleringsbestemmelsen kan
ikke godtas. Partene er uenige om hvor tomtegrensen går, og Fylkesmannenforutsetter at
tilatelse ikke gis før denne er endelig avklart. Kommunen må også vurdere hvorvidt tiltaket
er i samsvar med reguleringsformålet.))

Viser til Fauske kommunes vedtak den 22.06.2011 sitat:



((Fauske kommune har etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang, de protester som er
innkommet samt Fylkesmannens brev av 19.05.2011, konkludert at tilakshaver utarbeider
en detaljreguleringsplanfor angjeldende tiltak på eiendommen i Storgata 98ìì. I brev av
19.05.2011 opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme-/igangsettingstilatelsefor
oppføring av tilbygg på eiendommen Storgata 98. Omsøkte tiltak står således uten tilatelse

I gitt rammetilateIse var det en forutsetning at bygget ble ført opp min. 4, O m ,fra felles

grense med eiendommen gnr. 103 bnr. 218. Av jordskifesakframkommer at avstand til
fellesgrense er mindre enn 4, O m, hvilket betyr at forutsetningen i gitt rammetilateIse ikke
lengre er tilstede. ìì

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Viser til bilde til venstre fra gjeldene reguleringsplanfor Fauske østre dell, dette bildet
er ikke oppdatert etter Fauske kommunes kartforretning (oppmåling)på eiendommen øst

for Storgata 100 (markert med gult). Grense mot Fauske kommunes parkområde (markert
med grønt) ligger lengre mot øst enn det her er ilustrert.

Vurdering/Anbefaling: Karutsnitt er hentet fra gjeldende reguleringsplan for Fauske østre
dell vedtatt av kommunestyret 02.07.98. Dette har ingen samenheng med nye grenser
fastsatt i 2012 på eiendommen gnr. 103, bnr. 218 (Storgata 100).

. Undertegnede mener at bruken av %BYA medfører usikkerhet iforhold til byggets
størrelse i fremtiden. En eventuellframtidig godlgenning av utfllng i sjøen, eller
endring av høyde begrensning, kan medføre at dette bygget kan utvides ytterligere.
a. Feil i søknad og saksbehandling av tilbygg har ført til at bygningsmassen i

Storgata 98 er for stor i forhold til gjeldene reguleringsplan.
b. Forlik vedrørende nabogrense gir eier av Storgata 100 tilatelse til

dispensasjon fra dagens reguleringsplan, eller økning av utnyttingsgrad i den
grad det er nødvendig for at tilbygget få stå.

. Undertegnede ønsker av den grunn at det ifremtiden settes begrensningfor tilat
bruksareal i Storgata 98 ogforeslår at eiendommen i Storgata 98 ikke reguleres ved
bruk av %BYA , men heller reguleres ved bruk av Tilat bruksareal (T-BRA) og da
begrenset til den bygningsmassen som er på eiendommen i dag (det bør også tilføyes
også at bygningsmassen ikke kan bli høyere enn i dag).

Vurdering/Anbefaling: Areal for Forretning/kontor/verksted er fastsatt i planaret og kan
ikke utvides yterligere.

I planbestemmelsen settes det totale bebygde areal (BYA) til 376 m2 for F/K/-1 og 273 m2
for F/K/-2. Det blir jfr. planbeskrivelsens punkt 3.1 en endring av gjeldende utnytelsesgrad

fra U=0,3 ti planlagt %-BYA=48% der parkering inngår.



Angående parkeringsplasser er de allerede opparbeidet og i bruk, men det bør likevel stiles
krav til oppmerking av tilate parkeringsplasser i fremtidens plankart.

Vurdering/Anbefaling: Planlagte parkeringsplasser er inntegnet i planforslaget. Det er
tiltakshavers ansvar at vedtatte parkeringsplasser blir fysisk oppmerket og skiltet som en
konsekvens av vedtatt plan.

Fotoet som er brukt for å ilustrere A2 og naboeiendom bør erstattes, da det ikke viser hele
A2, gir en dårligframstiling av naboeiendommen og heller ikke viser eksisterende bygg og
tilbygg i storgata 98.

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vudert som
tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens område og omgivelser.

Det bør tilføyes i planforslaget at etter forlik med Skår Eiendom har Storgata 100 veirett på
((veien A2)).

Vurdering/Anbefaling: Privatrettslige avtaler skal ikke være med i reguleringsplanen. I
privat avtale mellom Skår eiendom AS, eier av gnr. 103, bnr. 673 og Asbjørg Olsen, eier av
gnr. 103, bnr. 218 er følgende bestemt:
((Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom eiendommene.))

Det bør bemerkes i planen at derpå A2 ikke skal parkeres /gøretøy, lagres noe eller på annen
måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i
reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d:

d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:
Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5
m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til
E6.

Bildebruken i punkt 1.6 sier ingenting om hvilke konsekvenser endret plan har for nabo,
undertegned synes det er viktig at det er med et foto som viserbåde eksisterende bygg og
tilbygg

Vurdering/Anbefaling: Konsekvenser er utredet i reguleringsplanens punkt 1.6. Oppsett av
tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av
naboeiendommer i planbeskrive1sen er vurdert som tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens
område og omgivelser.

. Undertegnede ønsker som /gent ingen omregulering fra dagens kontor og lager, til
også å omfatte verksted.



((For å ivareta eksisterende verkstedfor prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising)
medtas derfor formål for verksted i tilegg til forretning/kontor.))

a. Til Fylkesmannen benektet Skår preproduksjon, samt oppga at en

endring av reguleringsformålet ikke var nødvendig sitat:

(( Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjon av
rør og installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og
innebærer en bruksendring.)) ((Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget
har vært rørleggervirksomhet siden 1972. Type drif har vært den samme hele tiden, og det
vil ikke bli noen endringer når det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har
økt, og plassmangel er årsaken til at en ønsker å bygge ut.)) ((Fylkesmannenforutsetter at
kommunen ved sin nye behandling av saken foretar en vurdering når det gjelder
virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i samsvar med reguleringsformålet.))

. I 1972 overtok rørleggerbedrifen ((Rør Nilsson)) Oppegårds mel lager.
Bedrifen foretok begrenset med sveising utendørs, dvs. enkelte dager i kortere
perioder av dagen.

. Undertegnede har ikke noe i mot at overnevnte begrensede sveising som har foregått

siden 1972 flyttes innendørs, om de rette instanser finner dette forsvarlig, men er i mot
en utvidelse av virksomheten i retning preproduksjon av rør og konstellasjoner - som
etter undertegnedes oppfatning er industri.

Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmanen av 19.05.2011
vedrørende administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS v/Ketil Skår
har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om bruksendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er same type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

. Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiler det
som. Sitat: ((For naboeiendommen i øst gir det nye tibygget (F/K/V-2) noe økt skygge.
Men det gir mindre skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-1)som kaster skygge
noe ut over ettermiddagen.))

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bildeframstiling av naboeiendommer i planbeskrivelsen er vudert som
tilstrekkelig for å vise detaljreguleringens område og omgivelser.

. I planbeskrivelsen står det at det nye tilbygget sperrer for innsyn til brygga hotell og

litt av ytre del av Fauskevika.

. Det står skrevet at redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader

(7 %). Dette er undertegnede uenig i ettersom Storgata 100 ikke har 365 grader
utsikt til sjø.
Tapet av utsikt mot sjø må sies å være langt større.



Vurdering/Anbefaling: Tap av sjøutsikt mot sørvest utgjør ca. 25 grader. Angående
vinkelrnål kan en full sirkel deles i nygrader eller grader. Henholdsvis 400 gon eller 360
grader. Beregnet endring i prosent er gjort med utgangspun i en full sirkel på 360 grader.
Endring av sjøutsikt er da ~ 7 %. Regner man prosent ut fra den total sjøutsikten vil dette
utgjøre ~ 18 %.
Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrusområder kune forvente noe redusert
utsikt.

. I planen står det skrevet at generelt vil man med naturlig fortetning av

sentrumsområder forvente noe redusert utsikt. Undertegnede mener denne setningen
bør fjernes ettersom eiendommen i Storgata L 00 har mistet utsikt i to tidligere
byggeprosesser hos naboer mot sør/vest (eksisterende bygg i storgata 98 og brygga
hotell) i tilegg til at strandlinjen er fullstendig endret grunnet enorme utfllnger -
dette må sies å være mere enn det man naturlig kan forvente.

Vurdering/Anbefaling: Generelt vil man med naturlig fortetting i sentrusområder kune
forvente noe redusert utsikt.

. Det er i punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan ikke nevnt hvilke konsekvenser det

har fått for nabo at nåværende reguleringsplan ikke ble fulgt.
Storgata L 00 vile hatt høyere bruks- og tomteverdi, samt hatt bedre muligheter til
fremtidig utnyttelse om dagens reguleringsplan hadde vært fulgt.
a. Opprinnelig bygg skulle ((være som den en) dvs uten tilbygg av noe

slag.
b. Eventuell bygg på eiendomstomten skulle være mye mindre enn tilbygg som nå

er oppsatt (Det var inntegnet et fritstående bygning i en etg. i flukt med Brygga
Hotell).

· Dette vile medført mindre tap av ettermiddagssol for storgata 100.
· Det nye tilbyggets plassering setter en stopper for at Storgata L 00 i

framtiden vil kunne tilknyttes sjøgata, noe som vile gitt bedre
utnyttingsmuligheter for eiendommen i Storgata L 00 i framtiden
Førøvrig søkte vi Fauske kommune om vei til Sjøgatafør tilbygget var
oppført, men fikk avslag fra Aakerlie.

Vurdering/Anbefaling: Angående påstått tap av brus- og tomteverdi. Siden bindende
detaljplan gjelder regulering av de fysiske ressurser, kan det ikke gis bestemmelser om
økonomiske forhold eller plikter/rettigheter.

Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Olsen.
Kommunen har ingen gjeldende reguleringsplaner som legger føring for veiforbindelse fra
Sjøgata til Storgata 100.



. Undertegnede mener det ikke er grunnlagfor planbeskrivelsens konklusjon i punkt
1.6 og mener denne setningen bør fjernes:

((Oppsumert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende
eiendommer))

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen vurderer at konsekvenser ikke er så vesentlige at
planbeskrive1sen må endres og at plansaken må ut på ny høring.

Angående punkt 2.1 Planområdet:

Undertegnede mener oversiktsfoto burde vært mer detaljert.

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen anser at oversikt i planbeskrive1sens pun 2.1 er
tilstrekkelig for å vise planområdet og omkngliggende omgivelser.

Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk:
. Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst.

Vurdering/Anbefaling: Det fjerde bildet under planbeskrivelsens pun 2.2 viser del av
eksisterende bygg (F/KNI1) mot nordøst. Rådmanen anser at bildebruen er tilstrekkelig for
å vise eksisterende arealbru.

Angående punkt 2.5 Energi:

. Varmepumperør lagt i sjøen ligger ikke bare sør for eiendommen i Storgt 98,
men er også lagt uten tilatelse på sjøgrunn sør for Storgt 100. Inntaket
ligger for øvrig helt i tomtskilet (på det som før forlik lå inne på eiendommen
til Storgt 100) og er slgemmende.

o På dette grunnlag vile vel de j/estekrevd dette fjernet, eller å få
tilgang på energi.

Vurdering/Anbefaling: Inntaket ligger innenfor eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Skår
eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i fremtidig fyllng. Kollektorrør
regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet vudert som ikke søknadspliktig.
Kollekorrør ligger innenfor marbake på eiendommen gnr. 103, bnr. 673. Vareveksler er
lokalisert innomhus.

Det står i plan beskrive Isens punkt 3.5 også at energianlegg skal være 28 m2, hva menes med
det?

Vurdering/Anbefalinl: Det er avsatt et område med formålskategori bebyggelse og anlegg,

energianlegg, på 28 m rundt eksisterende fordelingstrafo tilhørende Fauske Lysverk.

Angående punkt 2.6 Grunriorhold:



. Undertegnede savner å få ti/sendt dokumenter nevnt i dette punkt.

Vurdering/Anbefaling: På bakgru av dette ønsket har det blitt sendt e-post med tre
vedlagte notater angående geotekniske vurderinger som er utført av Rambøll Norge AS.
Denne e-posten ble sendt til Tove Marie Volden 21.03.13.

Angående punkt 2.8 Støy:
. Angående støy fra bedrifen som angivelig vil bli mindre når sveisingen blir flyttet inn,

dette gjelder nok bare så lenge produksjonen ikke trappes opp.

Vurdering/Anbefaling: Viser her til planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt c:
dnnenfor F /K -log F /KI -2 kan verksted kun benytes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet. ))

Verksted er lokalisert i vestre halvdel av F/KI/1 og er kun avgrenset til rørleggervirksomhet.
Rådmanen vurderer at støy fra preproduksjon av rør og anen rørleggervirksomhet vil
reduseres når slike aktiviteter flytes innendørs. Krav til støyer fastsatt i planbestemmelsenes
§ 6.4, avsnitt a.

Angående punkt 3.1 Planforslag:
Angående Forretning/kontor Verksted: Planområdet i Storgata 98 er i dagens matrikkel/kart
ca. 1580 m2 og er planlagt å bli 1780, undertegnede får det da ikke til å stemme at planlagt
utfllng er på 160 m2..

Arrgående punkt 3.5Areal/formål.:

Etter undertegnedes oppfatning er framstillngen av dette punktet uklart og bør rettes på.
Fauske kommune vegareal på ca. 30 m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells
L 03/1384) er her tatt med. Det manglerogså vesentlige opplysninger om eksisterende areal

(1580 m2 i følge matrikkel/kart) , areal på tidligere fyllng i sjø samt planlagt utfllng i sjø,

medfyllngsfot. Det bør også legges ved en målsatt beskrivelse av fyllngen.

. Undertegnede Får ikke tallene her til å stemme. Sum 2. 384m2 - 503m2

(Friluftområde sjø) =1881 m2 trekker man så fra Fauske kommunes vegareal
på 30 m2 (mellom Skårs L 03/1385 og Brygga hotells 103/1384) gjenstår et
areal på 1831 m2
Om planområdets areal skal økes fra daffens matrikkel på 1580m2 til
1831 m2 er diferansen et areal på 251 m er dette den reelle fyllngen? Om
så er tilfelle er fyllngene 188 m2 større enn forespeilet.

. Av arealet på 1580 m2 har Skår Eiendoms målebrev på to parseller med

samlet bruttoareal på 1046,8 m2 (103/101 Krio: 936 m2 og 103/1385:
110,8 m2), resten er utfllng i sjø, bør ikke det bemerkes?

. Det er i tilegg gjort fyllnger i sjøen under gruarbeider og bygging av
tilbygg (stein, grus og murvegger utskåret fra opprinnelig bygg som er dumpet
i sjøen)Er dette arealet tenk til å nngå i omsøkt utfyllng i sjøen?

Vurdering/Anbefaling: Planaret dekker området som er bestemt skal være med i

reguleringsplanen. Planavgrensningen er ikke styrt av tomtegrensene til Skår Eiendom AS.



Sumen av det totale planarealet er på 2384 m2, som beskrevet i reguleringsplanens punt
3.5. Ut fra dagens strandlinje er den planlagte utfyllng beregnet til ca. 160 m2,

Angående punkt 3. 7 Utbyggingsavtale:
Foto til høyre viser ikke hele fyllngsområdet og viser dermed ikke det som allerede er utflt
nylig..

Vurdering/Anbefaling: Oppsett av tilbygg er akseptert i forlik mellom Skår eiendom AS og
Asbjørg Olsen. Bilder under punt 3.1 i planbeskrivelsen viser fyllngsornådet mot sørøst og
sørvest. Rådmanen anser at framstiling av reguleringsplanens område og omgivelser er
tilstrekkelig utredet.

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:
Her ser vi at pilene som markerer felles innlgøring, mangler i plankartet.

Vurdering/Anbefaling: Det er ingen krav til markering av felles innjøring da
reguleringsplanen ikke innlemmer gnr. L 03, bnr. 218. Avkjørsel fra området Al er markert i
plankaret. Privatrettslige avtaler angående felles innjøring skal ikke være med i
reguleringsplanen.

På side 11 Framstår setningen uklart. Sitat:

((Forlik basert på opplysninger Skår gav Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår benekter
preproduksjon av rør og dette åpnes for i detaljreguleringen. Det er tidligere uttrykt
skepsis til produksjon av rør.))

Denne setningen er lett å misforstå og bør erstattes: Helt siden vi leste et intervju Skår gav
Saltenposten har nabo i Storgata 1 00 vært skeptisk til at Skår varslet en utvidelse av
bedrifen til også å omfatte preproduksjon av rør og konstruksjoner. Dette benektet så Skår i
brev til Fylkesmannen
den 4. april 2011 og sier sitat: ((Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel
er
årsaken til at en ønsker å bygge ut)). Dette forholdt vi oss til som en sannhet på det
tidspunkt da enken etter aydøde Leif Johansen inngikk et forlik med Skår Eiendom i

februar 2012, vi stiler oss av den grunn undrende til at det nå i denne detaljreguleringen
igjen snakk om preproduksjon.))

Vil også legge til at på det tidspunkt undertegnede skrev innspil i forhold til varslet
detaljregulering, t forholdt vi oss til varslet størrelsen på utfllng i sjø ved rekommandert
nabovarsel mottatt 18.

desember 2010. Det var da varslet en utfllng som var vesentlig større enn den som

forespeiles nå, eiendommens samlede bruttoareal var tiltenkt å utvides til 1990m2 - noe
som vil føre til at utfllngen ikke vile gli naturlig inn og vile blitt som em) vorte på
strandlinjem)



Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmanen av 19.05.2011
vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.11. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS v/Ketil Skår
har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om brusendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

Angående punkt l. Oppsummering generelle opplysninger i sakenfor å unn
gå misforståelser: ii

Punkt a. til g. er en meget forenklet, og gir til tider en feilaktig framstiling aven lang og
komplisert saksprosess og bidrar til nettopp misforståelser for utenforstående som måtte lese
dette.

Om punktene a. til g. skal stå i planbeskrivelsen bør de rettes på, og suppleres med en hel
rekke viktige hendelser og vedtak som ikke er nevnt her.
Viktige elementer som møte på kommunehuset Den l. desember 2010 med alle berørte parter,
der det blir det bestemt at grunnarbeidene til tilbygget må stoppe grunnet klage fra nabo og
en innrømmelse om at utnyttingsgraden for tiltaket er for høy, men påpekt at Skår kan søke
utfllng i sjøen. Så at Skår får tilatelse til at grunnarbeidene bli fu/ført for at bakgården skal
kunne benyttes til parkering.
Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetilateIse og igangsetteIses tilatelse til tilbygget,
til tross for at grensene ikke er plassert mellom naboene. Aakerli ga sågar tilbygget
forhåndsdispensasjon fra 4 meters regelen, men viste til at Skår bygde på eget ansvar og i så
måte måtte stå til rette for erstatningskrav.
Kommunen vil heller ikke gi undertegnede oppsettende virkning(slik at det ikke blir bygd noe

før alle sider av saken er behandlet) Aakerli feilinformerer så undertegnede om at vi ikke kan
be Fylkesmannen om oppsettende virkning før saken er behandlet i planutvalget. Slik gir
kommunen Skår anledning til å bygge en hel mnd. før klagesaken fra undertegnede kommer
opp i Planutvalget - der Aakerli ikke legger frem undertegnedes klage, men legger med
søknad om oppsettende virkning angående grenser slik at det for rådmannen i Fauske ser ut
som en ren nabogrense sak og ikke noe om for høy utnyttelsesgrad - rådmannen anbefaler
avslag, noe planutvalget vedtar. Fylkesmannens avgjørelse om å stoppe tilbygget er ikke
nevnt. Der fylkesmannen gir kritikk av både utbygger og Fauske kommune, pålegger
kommunen føringer i videre behandling.
Så Jordskiferettens avgjørelse somplaserer tilbygget innenfor 4 meters grense mot nabo.

Så Fauske kommunes vedtak som førte til at tilbygget sto uten tilatelse.
Leif Johansens dødsfall er ikke nevnt ogforliket enken inngikk med Skår da hun ikke
hadde overskudd eller økonomisk mulighet til å kjempe videre.
Ingen av disse viktige sakene er nevnt - det er da paradoksalt at man i overskrifen sier man
vil

unngå misforståelser.



Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmannen i brev av 19.05.2011.
Rådmannen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående la.:
Dette bør tilføyes punkt 1 a. :
Fylkesmannen kommentar til Fauske kommune i brev den 07.04.2011: sitat: ((For øvrig kan
det her bemerkes at det ved nabo varslingen ikke fremgikk at tiltaket var i strid med
reguleringsplanen, noe som er av vesentlig betydning. Det er stor forslgell på å samtykke til
tiltak som er i samsvar med plan og lovgivningen for øvrig, og å samtykke til et tiltak som ikke
er det)).

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmanen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående 1 c. :
Sitat 1 c) ((Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt
kommunen 24.11.2010)). Klage ble sendt den 23. 11.2010 altså lengefør kommunalt vedtak i
saken somførst komførst 1. mars 2011. Det bør derfor tilføyes at klagen komfør
klagefristens utløp.

Angående 1 d.:
Leif Johansen mottok rekommandert nabovarsel den 18. desember 2010, klage ble sendt både
Fauske kommune og Skår Eiendom 31. desember 2010. Det bør tilføyes at klagen var levert
før klagefristens utløp.

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anser at det ikke er nødvendig å kommentere levering av
klage før klagefristens utløp når denne er overholdt.

Angående le.:
Tove Marie Volden har hatt muntlig fullmakt fra Asbjørg og Leif Johansen, fra første
henvendelse til Fauske kommune og Skår eiendom, lenge før 15. februar 2011. Alle brev har
også vært tilsendt og godlgent av Asbjørg og Leif Johansens, deres sønn Ketil Johansen og
deres eldste datter Lisbeth Anita Rød.

Vurdering/Anbefaling: Ved offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Storgata 98
er både Asbjørg Johansen og Tove Marie Volden høringsparter. Ønsket presisering av le anes
ikke nødvendig for behandling av forslag til detaljregulering for Storgata 98.

Angående 1f:

Det står skrevet at Kommunen har fått kopi gjenpart av rekommandert nabovarsel
24.11.2010 - det er mulig Skår skrev nabovarslet på denne datoen, men det som er
interessant i denne sammenhengen er å vite når det ble mottatt av Leif Johansen og det var



den 18. desember 2010.

At Fauske kommune har mottatt søknad om (utbygging og) utfllng den 23. 02.2011 er for
oss ulgent. Undertegnede fikk mail fra Vårheim . om at kommunen har registrert Leif
Johansens klage på utfllng i sjøen, men legger den til side inntil videre da kommunen ikke
har mottatt søknad om utfllng fra Skår Eiendom - siden hørte undertegnede ikke mere om

fyllng i sjøen

Det står at behandling ble utsatt jf DPLU sak 027/11. Om det med dette menes Jordskiftesak?
angående nabogrense, er det på sin plass å nevne at Skår var den som krevdejordskifesak.

(Da Leif Johansen mottok plantegning i rekommandert nabovarsel om utfllng i sjøen satte
han spørsmål ved matrikkel/ ikke synes grense inntegningen stemmer med hans erindring av

grense stein mellom eiendommene. Det stemmer heller ikke med eldre kart han har. Fauske
kommune prøver ikke å finne ut av dette, men Vårheim anbefaler Leif Johansen å søke om
kartforretning, og sier byggesaken blir utsatt inntil grensen mellom eiendommene blir
oppgått. Leif Johansen ba så om grensegang mellom eiendommene, ogfikk dato for dette
først i februar 2011, så utsatt til snøsmelting i mai. Skår er gjort oppmerksom på dette og på
at gamle kart viser en annen grenselinje mellom eiendommene, der tilbygget vil bli stående

for nært nabogrense. Skår avslår å gå opp grensen og går direkte til Jordskifesak uten
behandling av grensen med Fauske kommune.)

Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmanen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anser at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

DPLU sak 027/11 gjelder følgende:
Tittel ((Klage fra Leif og Asbjørg Johansen v/ Tove Marie Volden på vedtak 03512011 og
036/2011 om rammetil. og igangsettingstiL. om bygningstiltak på Skår eiendom AS, Storgata
98, Fauske.))

Angående 1 g. :

For det første forliket mellom Skår Eiendom og Asbjørg Johansen har ingenting med
utfllngssøknad å gjøre. Dette er to forslgellge saker, noe det er viktig å merke seg, forliket
kommer i stand i forbindelse medjordskiftesak. At nabo har 1gennskap til at Skår Eiendom
ønsker en utfllng, som ikke er hverken behandlet eller godlgent, har ingen ting med saken å

gjøre.

At Fauske kommune har mottatt en søknad om utfllng fra Skår Eiendom, som de ikke

har gjort undertegnede oppmerksom på har heller ingenting med saken å gjøre.

At Skår blir hindret behandling av utfllngssøknad grunnet eget krav om jordskiftesak er
et paradoksalt. Hadde Skår gått med på Leif Johansens krav om Kartforretning, kunne
grensesaken vært løst på et mye tidligere tidspunkt før tilbygget i det hele tatt var reist. I
en kartforretning vile også Fauske kommune måtte ha bidratt i større gradfor åfinne
forklaring på hvorfor grensene er forsIgøvet lengre øst i nyere kart.

Hele denne saken angående både utfllngssøknaden og byggesaken i forbindelse med
tilbygget er snudd på hodet i forhold til det som er vanlig praksis. Man må da først søke
utfllngfør man bygger.



Vurdering/Anbefaling: Påpekte momenter tilhører tidligere byggesak til Storgata 98 som ble
opphevet av Fylkesmanen i brev av 19.05.2011.
Rådmanen anSer at dette ikke er relevant i forhold til behandling av foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98.

Angående punkt 2.
Sitat: ((Når det gjelder fyllng nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokument på saken
utover geoteknisk rapportfra Kumenjefra 1987)) - Dette kanjo tyde jo på at utfllngen ikke

var berettiget.
Edgar Skår har sagt at utfllngen ble gjort av Fauske kommune. Undertegnede har en kopi
av et dokument fra Totalprosjekt-Nord AlS som bekrefter at Fauske kommune er Byggherre
for prosjektfyllng Sjøgata østre (datert 23.03.88, Justert den 21.06.88 signert GOH) Her
viser her vises Massefordeling på den enkelte tomt, men Eiendommen i storgata 98 er ikke tatt
med
Reguleringsplanfor Sjøgata, vedtatt 25.06.85, erstattet 04.05.2005, viser atfyllngene skulle
stoppe før storgata 98. Det var heller ikke planlagt vei til Storgata 98 fra Sjøgata, da
parkeringsplasser var tiltenkt å sperre for en slik mulighet. Dette støttes av ller dokumenter

fra Kumenje (se punkt 3 der det er bruktrapporter og retningslinjer fra 1987 - fyllng lagt i
1988)

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vurderinger fra Rambøll Norge AS legges til grun for
å få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fyllng i sjø.
NVE mener faren for kvikkleire skred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vurdering.

Angående punkt 3.
Ser at Fauske kommune ikke er kjent med at det er gitt begrensninger iforhold til ytterligere

fyllng i sørøstlig retning. Det er merkelig ettersom undertegnede har fått kopi hos
kommunen på dokumenter der dette er skrevet.

Vedlegger kopi av Fauske kommunes møtebok Møte nr 10/96 angående utvidelse av fyllng
utenfor Brygga hotell., Kumenje ved Jarle Nestvold Viser til rapport 0.6039 av 04.06.87 Som
konkluderte med at det var svært begrensede muligheter til utfllng. Legger ved Kumenjes
beskrivelse og Skisse for utfllng, der undertegnede har hentet opplysninger om omtalte

. begrensninger i utfllngen i 1996.

er hentet fra (Skissen viser at fyllngen ikke skulle legges lengre enn rett nedenfor for vei
som går på motsatt side av e6, på linje med trafostasjon vest for Storgata 98).

Vurdering/Anbefaling: Geotekniske vuderinger fra Rambøll Norge AS legges til gru
for å få en tilstrekkelig utredning i forhold til ny fyllng i sjø.
NVE mener faren for kvikkleire skred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vudering.

Angående punkt 6.
Etter det vi kan se har Skår benektet preproduksjon av rør, og sagt at utbygging skjer på
grunnlag av plassmangel



Vurdering/Anbefaling: Viser til klagebehandling fra Fylkesmanen av 19.05.2011
vedrørende Administrativt vedtak av 28.02.1 1. Sitat side 3: ((Skår eiendom AS v/Ketil Skår
har ì brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han oppfatter forholdene når det
gjelder nabovarsling i saken... Når det gjelder klagerens påstand om bruksendring er det vist
til at den type drift som nå forgår, og skal foregå videre, er samme type drift som opprinnelig.
Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er det redegjort for
eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfyllng.))

Rådmanen anser at planen ivaretar tidligere og eksisterende drift.

Angående punkt 9.
Det er da ikke alle typer verksted som kan ligge så nært bebyggelse.

Vurdering/Anbefaling: Fra planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt c:
dnnenfor F/K/-1 og F/K/-2 kan verksted kun benyttes til aktiviteter relatert til
rørleggervirksomhet. ))
Innendørs verkstedarbeid tilknytet preproduksjon av rør og anen rørleggervirksomhet anses
ikke som industri der det er særskilte krav til avstand fra boligbebyggelse.

Angående punkt 4.4 Sammarbeid:
Foto til høyre er ikke representativt for strandområdet øst for planområdet, da det er tatt
undertrefellng. Foto under viser tomteskile og utsikt mot øst.

Vurdering/Anbefaling: Framstiling av naboeiendommer er vurdert som tilstrekkelig for å
vise reguleringsplanens område og omgivelser.

Vi savner inntegning av beplantning ogforskjønning av området som Ketil Skår har
forespeilet oss.

Vurdering/Anbefaling: Ketil Skår har signalisert at det vil settes fokus på forskjønning av
planområdet, både med tane på kunder og tilgrensede naboer.

Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 15.04.2013

Komplett dokument med tittel ((Tilsvar angaende planbestemmelser og plankart

vedrørende detaljregulering av Storgata 98 (har tidligere sendt inn klage pafeil og

mangler i Planbeskrivelsen).)) er tatt med som eget vedlegg ì saken.

Merknad:
Dokumentet med tilbakemeldinger fra Tove Marie Volden blir delt opp, der sitat er angitt ved
"nnnnn". En vurdering følger etter hvert sitat.

Angående §3.1 Forretning /kontor/verksted, F/K/V-l - F/K/V-2.



a) Undertegnede synes teksten i dette punktet er litt uklart formulert, noe som kan gi rom for
misforståelser.

Sitat: (( eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse iforhold til
form og materialvalg)).
Dette kan tolkes dit hen at det er rom for endring av bygget i f eks heving av taket eller flere
etasjer..
Det er sagt at det samlede bebygde areal (BYA) ikke skal overstige 376m2, men det er ikke
nevnt noen høyde begrensning.

o Undertegnede ønsker at teksten utformes slik at det ikke gir rom for endring av
eksisterende bygg, eller tilbygg, slik at byggene begrenses til den størrelse og
utforming de har i dag.

Vurdering/Anbefaling: På bakgrunn av mulig mistolkning av mønehøyde i forslag til
bestemmelser vedrørende § 3.1, avsnitt a, anbefaler rådmannen følgende endring i § 3.1,
avsnitt a:
(æksisterende bygning F/K/-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
utforming. Nåværende høyde til F /K -1 skal opprettoldes. Eventuell endring av

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det
samlede bebygde areal (BY A) skal ikke overstige 376 m2. ))

d) Sitat: ((Beholdere / containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget
innenfor området Veg 1 eller avslgermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende)).

. Undertegnede foreslår at ordene merket med rødt i sitatet fra § 3.1. d) fjernes.
Dette for å sikre at Beholdere /containere og avfall ikke lagres på A2. Levegger
/beplantning bør ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, der grensen mellom
Veg 1 og A2 går.
Dettefor å sikre at Storgata 100 er slgermetfor innsyn til det som lagres på Veg l.

Vurdering/Anbefaling: Området Veg 1 er ikke synlig fra gnr. 103, bnr. 673. Rådmanen
anser at planbestemmelsenes § 3.1, avsnitt d tilfredsstiler krav angående et ryddig
utendørsområde der plassering av beholdere/containere ikke vil være til sjenanse for naboer til
Storgata 98.

. Ønsker også en tilføying om at A2 holdes fri for all lagring, parkering, snø deponi
eller annet som kan forhindre fri ferdsel fra Storgata 100.

o Dette på grunnlag av at Skår Eiendom i forlik om grenser mellom nabotomtene

avtalte vegrett for storgata L 00 på A2
o Dette er også viktig at A2 og Al gir fri siktlinje ved utlgøring til E6

Vurdering/Anbefaling: Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i
reguleringsbestemmelsenes § 4.2, nyt avsnitt d:

d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot Pl settes følgende krav:



Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over 0,5
m som hindrer sikt ved utkjøring fra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr. 673/1385 til
E6.

I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg Johansen, eier av gnr. 103,
bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett over bnr. 673, mellom
eiendommene.

Privatrettslige avtaler kan ikke nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

. Undertegnede oppfordrer også til at det ryddes i området, rør fjernes og nåværende
industrigjerde rives, da dette er slgemmende og plassert innenfor 4 meters grense.

Vurdering/Anbefaling: Ketil Skår har gitt signaler om at det vil settes fokus på forskjønning
av planområdet og at gjerde mot Storgata 100 skal fjernes. Det er også signalisert at synlige
rør blir lagt ned i fremtidig fyllng.

c) Sitat: (( A2 er et gangareal langs FIK/V-log FIK/V-2. Det tilates opparbeidelse av
fortau.))

. Fram til storgata 98 fikk tilgang til Sjøgata i 1982, ble vegen som her er merket både
Al og A2 brukt som eneste adkomst til nedsiden av opprinnelig bygg i storgata 98.

. Storgata L 00 har også brukt vegenAli A2 siden 1960, og siden 1982 har Storgata 100

benyttet denne vegen alene til nedlgørsel med bil til sjøsiden av eiendommen i
Storgata 100.

Vurdering/Anbefaling: I dialog med forslagsstiler framommer det ikke noe ønske om å gi
veirett på A2 utover privatrettslig avtale. Rådmanen vuderer derfor ikke å innlemme veirett
på A2 i reguleringsbestemmelsene. Det henvises til privatrettslig avtale.

. I forlik i grensesaken mellom storgata 98 og L 00, fikk Storgata 100 vegrett på

denne vegen All A2.

Vurdering/Anbefaling: I privat avtale om grense mellom Skår Eiendom AS og Asbjørg
Johansen, eier av gn. 103, bnr. 218 er følgende avtalt: Asbjørg Johansen skal ha adkomstrett
over bnr. 673, mellom eiendommene.

o Undertegnede ønsker at det skal registreres i planbestemmelsene at storgata L 00 kan
benytte gangveien AlIA2 til billgøring.

. I planbeskrivelsen bør A2 forlenges slik at området strekker seg helt ti E6, der det i

plankartforslaget er merket Al.

. I tidligere reguleringsplan for Fauske østre dell (02.07 1998) var grensen mellom

Al (som viforeslår merkes A2) og Storgata 100 registrert somfelles avlgørselfra E6.
Vi ønsker at avlgørsel fra E6 også i framtiden skal merkes slik.



Vurdering/Anbefaling: I gjeldende plan for Fauske østre, dell, er det vist to separate private
avkjørsler til henholdsvis Storgata 98 og Storgata 100.

Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRL V-l
aj Sitat: ((Det er ikke tilat med tekniske installasjoner i dette òmrådet)).

. Er varmepumperør lagt i sjøen og inntak/rør en teknisk installasjon?

. Om dette blir stående, er det fint om de store rørene som står opp fjernes eller
beplantes rundt.

Vurdering/Anbefaling: Skår eiendom AS har signalisert at synlige rør blir lagt ned i
fremtidig fyllng. Kollektorrør regnes ikke som en teknisk installasjon og er i dette tilfellet
vudert som ikke søknadspliktig. Vareveksler er lokalisert innomhus.

Angående § 6.1 utbygging - rekkefølgebestemmelser. .
a. Den geotekniske rapportenfra 2010 viste ganske stor risiko ved en utfllng i

området.

Vurdering/Anbefaling: Det er utført geotekniske vuderinger angående
grunforhold/stabiltet av Rambøll Norge AS som konkluderer med at den planlagte
utfyllngen i sjø er forsvarlig ut fra de krav som er satt.

NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet, jfr. geoteknisk vurderinger utført
av Rambøll Norge AS, datert 30.06.2010, 17.12.2010 og 17.02.2011, samt at det er stilt krav i
planbestemmelsene om geoteknisk vudering.

. Asbjørg Johansen ønsker ikke utfllng på Storgata 100 sin havgrunn. Det kan av

plantegningen se ut som en del av fyllng ogfyllngsfot blir fylt på nabogrunn om det
ikke avrundes mere mot øst enn på tegningene.

Vurdering/Anbefaling: I dialog med Skår Eiendom AS presiseres det at motfyllng vil legges
innenfor forslag tilplanavgrensning. Rådmanen anser at sjøgru som eventuelt tilhører gnr.
103, bnr. 218 ikke vil bli berørt.

Følgende tas inn i reguleringsbestemme1senes § 5.1, avsnitt b: Fyllng/fyllngsfot mot FRL v-
1 og motfyllng i FRL V-L skal ligge innenfor planens begrensning.

Konklusjon/oppsummering
Rådmanen vuderer at realisering av planområdet vil være med på å styrke
næringsgrulaget for Fauske sentru, gjennom flere arbeidsplasser og økt tilgang til
tjenesteytelser. Dette vurderes å veie tyngre enn de ulempene dette medfører for
boligeiendommen Storgata 100. Rådmanen anbefaler at foreliggende forslag til
detaljregulering for Storgata 98 vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende
endringer i planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:
a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. Eventuell endring av
bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m2.

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:
d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot P L settes følgende krav:

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over
0,5 m som hindrer sikt ved utlgøring fra gnr. L 03, bnr. 218 og gnr. L 03, bnr.
673/1385 til E6.

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik:
b) Fyllng/fllngsfot mot FRLV-1 og motfllng i FRLV-1 skal ligge innenfor planens

begrensning.

PLUT-035/13 VEDTAK- 21.05.2013

Rådmannens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12, godkjenner Fauske
kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for Storgata 98 med følgende
endringer i planbestemmelsene:

Bestemmelsenes § 3.1, endring av avsnitt a, lydende slik:
a) Eksisterende bygning F/K/V-1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende

utforming. Nåværende høyde til F/K/V-1 skal opprettholdes. EventueUendring av
bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og
materialvalg. Det samlede bebygde areal (RYA) skal ikke overstige 376 m2.

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:
d) I hele området Al og del av området A2 som grenser mot P L settes følgende krav:

Det skal ikke plasseres gjenstander eller opparbeides snø deponi med høyde over
0,5 m som hindrer sikt ved utlgøringfra gnr. 103, bnr. 218 og gnr. 103, bnr.
673/1385 til E6.

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik:
b) Fyllng/fllngsfot mot FRLV-1 og motfllng i FRLV-1 skal ligge innenfor planens

begrensning.



Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:
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1.0 Innledning

1.1 Oppdragsgivere
Skår Eiendom AS v/Ketil Skår, Storgata 98,8200 Fauske. Mob. 90 148468 og e-post:
ketil(frorleggeren- fauske.no.

1.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende hjemmelshavere, se tabell nedenfor:

Hi emmeIshaver Adresse Poststed
Skår Eiendom AS Storgata 98 8200 Fauske

Statens Vegvesen Postboks 8 L 42 Dep 0033 Oslo

Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø

1.3 Planlegger
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for forretning, kontor og verksted samt fylling i
sjø. Målet med det nye tilbygget er at tidligere utendørs lager flyttes inn og få alt verkstedarbeid
innendørs. Planen skal også vise eksisterende atkomst og parkering.

L.S Gjeldende planverk
Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Fauske østre, dell, vedtatt av kommunestyret
02.07.1998. Her er området avsatt til forretning/kontor (F 1) med en maksimal utnyttingsgrad på
U=0,3. For en mindre del av området gjelder kommunedelplan for Fauske Sentrum, del Il, vedtatt
av kommunestyret 03.02.2011. Her er området på land avsatt til forretning/kontor (F/K25) og
bebygd areal er på %-BY A=60. Området i sjø er avsatt som vannareal for allment friluftsliv
(FFFN).

:l

-
_.'-._ ,,I

Utdrag kommunedelplan Fauske Sentrum del Il,
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1.6 Konsekvenser endret plan

Planen medfører endring i avsatt område for forretning til forretning/kontor/verksted. Det legges
opp til en økning i utnyttelsesgrad fra U=0,3 (parkering inngår ikke) til bebygd areal %-BYA=48
% (der krav til parkering inngår).

A2 og naboeindom sett mot nordøst.
, .

Naboeiendom sett mot sørvest.

Det legges ikke opp til endringer mot E6, verken for eksisterende bygg, atkomst og parkering.
Det planlegges ingen endringer i driften av rørleggervirksomheten i bygget. For å ivareta
eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas derfor formål
for verksted i tilegg til forretning/kontor. Den eneste endringen for verksted er at all produksjon
vil foregå innendørs og det vil medføre mindre støy for naboer. Nytt tilbygg vil bidra til at
området fremstår ryddigere enn tidligere da mye av lagringen måtte foregå utendørs pga
plassmangel.

For naboeiendom i øst gir det nye tilbygget (F/K/V -2) noe økt skygge. Men det gir mindre
skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-l), som kaster skygge utover ettermiddagen. For
naboeiendom i øst vil nytt tilbygg gi noe redusert utsikt mot sjø i sørvestlig retning. Det vil si at
det sperrer for innsyn til Brygga hotell vest for planområdet og litt av ytre del av Fauskevika.
Redusert utsikt mot sjø vil være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %). Generelt vil man med
naturlig fortetting i sentrumsområder kunne forvente noe redusert utsikt.

Oppsummert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer.

I planen legges det opp til en fylling i sjø med et areal på ca. 160 m2. I kommunedelplanen er
dette avsatt som vannareal for allment friluftsliv (FF FN) og erstattes med parkering og annen
veggrunn. Det legges opp til at sjølinje langs naboeiendom i vest forlenges østover til naturlig
overgang mot sjølinje nedenfor naboeiendommen i øst. Ved evt. fremtidig videreføring av
strandpromenaden vil dette gi en naturlig og fin linje mot sjø. Arealet som inngår i fyllingen er
svært begrenset og inngår i en strandsone som pr. i dag er lite tilgjengelig og ikke benyttes av
andre enn grunneier. Tiltaket vurderes å gi ingen/ubetydelige negative konsekvenser for allment
friluftsliv.

Tiltaket vil føre til bedre forhold for dagens næringsvirksomhet i tilegg til forbedrede
arbeidsforhold for de 17 ansatte i bedriften. Utvikling av næringsdrift er positivt både med tanke
på arbeidsplasser og for Fauske som samfunn.

4
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2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca. 2 384 m2 og omfatter gnr. 102 bnr. 673 og 1385, samt gnr. 120 bnr. 1.
Området har beliggenhet i Fauske sentrum mellom E6 og sjøen, ca 160 m øst for StatoiL.

,~

2.2 Eksisterende arealbruk

Innenfor planområdet finnes eksisterende forretning, kontor og verksted, trafostasjon,
kjøreveg/atkomst, parkering og sjøareal.

E6, eksist. bygg og parkering sett mot sør/sørvest. F /K/V -1, P2 og Brygga hoteIl sett mot sørøst.

5
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iL...
Eksisterende bygg og atkomst sett mot nordvest. Tl og del av P2 sett mot nordøst.

2.3 Infrastruktur
Eksisterende veg, E6 (Storgata) går like nord for planområdet. Planen legger ikke opp til
endringer i atkomst og parkering til eksisterende bygg (F/K/V-l) mot E6. Fartsgrense skifter fra
60 km/t til 40 kmt litt over 70 m nordøst for planområdet. Trafikkmengden på E6 ligger i følge
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank på rundt 6 700 (ÂDT=årsdøgntrafikk).

,;,.

Eksisterende P 1 og E6 sett mot øst. P 1 og E6 sett mot vest og rundkjøring ved StatoiL.

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 Energi
Innenfor planområdet er det en eksisterende trafostasjon tilhørende Fauske Lysverk AS.
Bygningene i planområdet får i dag sjøvarme via varmepumperør som ligger i sjøen sør for
området.

2.6 Grunnforhold
Grunnen består i følge NGUs løsmassekart av hav- og fjordavsetning, tykt dekke. Det er i
området foretatt grunnundersøkelser av KUMMENEJE for Fauske kommune i 1987. Rambøll
Norge AS har gjort en vurdering av stabilitet ved endret fundamentering (mindre belastning ved
valg av borede stålkjernepeler til fjell) samt en vurdering av fyllingsplan og støttefylling, jf. notat
6l00306-NOl, 6l00306-N02 og 6l00306-N03.

6
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2.7 Klimatiske forhold

Generelt er det en del vind på Fauske, men utgjør ingen risiko. Planområdet ligger ved sjø og
under ekstremværet "Berit" høsten 201 1 ble det registrert en stormflo på kotehøyde + 1,50.

2.8 Støy
Vegtrafikkstøy og støy fra rørleggervirksomheten vil ikke økes som følge av tiltaket. Det er
grunn til å tro at støy fra virksomheten innenfor planområdet vil avta når prefabrikkering av
rørkonstruksjoner ikke lenger skal foregå utendørs. Når plan om omlegging E6 gjennomføres vil
dette også medføre generelt redusert vegstøy i området.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

A2, F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot sør.

3.0 Planfremstiling

F/K/V-l og F/K/V-2 sett mot øst.

3.1 Planforslag
Plannavn er Storgata 98 og planid er 1841 -20 1200 1. Planforslaget består av:

. plankart av 09.07.2012, målestokk 1 :500 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 09.07.2012

Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er forretning/kontor/verksted, energianlegg,
kjøreveg, annen veggrunn (tekniske anlegg), parkering og friluftsområde i sjø. Maksimal
byggehøyde er satt til 8,0 m og maksimalt bebygd areal (BY A) er vist i plankart. Det legges ikke
opp til endringer i dagens kjøreatkomst til planområdet eller for eksisterende parkering (Pl/P2).
Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på
størrelser bygg, uteoppholdsareal, gang- og kjøreatkomst, bil- og sykkeloppstiling m.m.

Forretning/kontor /verksted
Tidligere forretning i eldre reguleringsplan er endret til forretning/kontor/verksted. Planområdet
minus trafikkareal tilhørende Statens vegvesen og friluftsområde i sjø utgjør med fyllng i sjø ca.
1 780 m2. Eksisterende bygg mot E6 og nytt tilbygg mot sjø utgjør til sammen 649 m2 (BY A).
Dette gir i tilegg til krav om minimumsparkering (min. 1 p-plass pr. 100 m2 forretningsareal) en
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utnyttingsgrad på litt under %-BYA=48 % i planforslaget. Det blir da en nedtrapping i forhold til
utnyttingsgraden på %-BYA=60 % for byggeområder vest for og vest i planområdetjf.
kommunedelplan for Fauske sentrum, del Il.

a- ,lP- -;

Fyllingsområde og område sjø sett mot sørøst. Eksisterende fylling samt naboeiendom mot sørvest.

3.2 Avfallshåndtering
Eksisterende kommunale avfallsordning opprettholdes og driftes av IRIS (interkommunalt
renovasjonsselskap ).

3.3 Klima
Det foreligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det
må tas særlige hensyn til utover tilpasning av mulig stormflo og fremtidig havstigning. Nivå på

fylling tilpasses kotehøyde på tilstøtende naboeiendom og terreng i vest samt evt. fremtidig
videreføring av strandpromenaden. Denne er i dag avsluttet ca 70 m vest for planområdet.

3.4 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet i eksisterende kjøreveg. Universell utforming har ligget til grunn
for utforming av planforslaget og det er satt krav til tilrettelagt parkering samt sykkelparkering. I
overordnet planlegging bør det også sees på videreføring av fortau i reguleringsplan for Fauske
østre del L og i reguleringsplan for Miljøgate E6-Rv80. Eksisterende fortau stopper i dag like øst
for rundkjøring ved Statoil og det er ca 36 mme110m planavgrensningene.

3.5 Areal/formål
Planområdet er på ca. 2 384 m2. Nedenfor vises forhold mellom blant annet byggeområder og
sjøareal.

Forretnin kontor/verksted 649,0 m2

Ener ianle 28,0 m
Vegareal 224,0 m
Annen ve nn 283,0 m
Parkerin 697,0 m
Friluftsområde sjø 503,0 m
Sum 2384,0 m
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3.6 Barn og unge
Ikke aktuelt da området er et regulert forretningsområde og har vært benyttet til samme
næringsformål siden 1972. Dette blir uforandret ved ny plan.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning

FylIingsområde sett mot øst.

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen, Paul Ákerli, Am Kyrre Jakobsen og Gudrn
Hagalinsdottir.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 14.04.2012 og melding om planlegging
12.04.2012 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Kystverket, 02.05.2012
Har ingen spesielle merknader til oppstart ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt.
Dersom en planlagt utbygging innebærer faste installasjoner som skal anlegges på
sjøgrunn eks. kai eller molo, bør man gjennomføre grunn- eller andre undersøkelser for å
kartlegge evt. negative konsekvenser. Eks. fare for utrasing, endrete strømforhold, endret
sandvandring eller lignende.

Vår kommentar: Ivaretatt i plandokumenter.
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4.3.2 Sametinget, 03.05.2012

Har ingen spesielle merknader, men viser til § 8 i kulturminneloven.

Vår kommentar: Ivaretas i planbestemmelser.

4.3.3 Tromsø Museum, 10.05.2012
Antatt utfyllingsareal basert på planavgrensning i sjø vurderes som såpass beskjedent at
sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vil være liten. Området er
heller ikke kjent for utbredt eldre maritim aktivitet og er preget av tidligere utfylling. Har
derfor ingen merknader til planforslaget.

4.3.4 Statens vegvesen, 16.05.2012

Atkomst til området må avmerkes/vises i plankart. For øvrig ingen merknader til oppstart.

Vår kommentar: Ivaretas i plankart.

4.3.5 NVE, 21.05.2012
I hht. NGUs løsmassekart består området 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 forkvikkleireskred. NGIs
kvikkleirekartlegging jf. rapport 04.12.2009 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: Ivaretatt i plandokumenter samt Rambølls geotekniske vurdering.

Direkte berørte parter og naboer

4.3.6 Tove Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam., 31.05.2012

I forlik med Skår Eiendom er det akseptert at utnyttelsesgrad endres til nødvendig for at
tilbygg skal bli ferdigstilt. Viser til klage fra Leif Johansen på nabovarsel av 31.12.2010
vedrørende fylling i sjø og etter det man forstår har kommunen aldri fått søknad om
utfyllng i sjø. Derfor er heller ikke spørsmål om utfylling nedfelt i forlik mellom partene.
Det ønskes at tilbygg blir ferdigstilt uten ytterligere utfyllng i sjø.

Viser til at sjøgrunnen utenfor Storgata 98 allerede er utfylt med ca 4-600 m2 i 1988 av
Fauske kommune, dette ble gjort uten nabovarsel eller tilatelse fra bygningsrådet.
Utfyllingen var i strid med planene for området og de geotekniske rapportene fra
Kummeneje. Grunnforholdene i området er svært ustabile. Wårheim godkjente på
delegasjon en begrenset utfylling i 1996, men avslo ytterligere fyllng i syd østlig retning
fra Brygga Hotell. Den geotekniske rapporten fra Kummeneje satte en max- grense på 7
meter øst for hotellet grnnet faren for utglidning. Vi undrer oss over om grunnforholdene
kan forandre seg så mye på 16 år, til at det nå er forsvarlig å fylle i samme område.
Minner om at til tross for geotekniske undersøkelser skjedde det utglidninger ved utfylling
av både Småbåthavna og Megasenteret. Frykter at tilsvarende utglidning kan skje ved
fylling i området. Ettersom Skårs tilbygg er perlet til grunnfjell, mens Brygga hotell står
på en fylling fra 1988 og huset i Storgata 100 står på leirgrunn.
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Det ønskes andre løsninger enn utfylling for å løse Skårs evt. parkeringsproblemer. Eks.
omfordeling av areal, eller at Skår kjøper/leier parkeringsplasser av naboer / Fauske
kommune jf. vedlagt forslag til løsning. Man bør se helhetlig på uregulert område vest for
Skårs bygg og finne en parkeringsplan som gagner alle de tre forretningsbyggene.

Forlik basert på tidligere opplysninger Skår ga Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår
benekter preproduksjon av rør og dette åpnes det for i detaljreguleringen. Det er tidligere
uttrykt skepsis til produksjon av rør. Behov for utendørs lagring kan igjen melde seg, om
den begrensede plassen i tilbygget skal brukes til produksjon. Tidligere har utfyllingen
som nå er bebygd vært skjemmende for nabo grunnet utendørs lagring av rør,
septiktanker, rustne konteinere, rør-hus og parkering av diverse biler og lastebiler. Det
stiles spørsmål om det kan føre til mere støy, og økt brann- og eksplosjonsfare. Om
kommunen tilater verksted er det et poeng at ikke hvilken som helst verksted kan overta
om Skår eiendom selger eiendommen.

Det påpekes at eiendommen i Storgata 100 har godtatt mer enn man normalt kan forvente
ved fortetning av sentrum. Her listes opp: 1. Opprinnelig bygg og tilbygg med lengde på
32 m, er plassert under 4 m grense mot nabo Ufo jordskifterettens dom, konvertert
målebrev og forlik med Skår Eiendom). 2. Ureglement fylling i sjø på ca 400 m2 i 1988.3.
Tilbygg er oppført i strid med reguleringsplanens utnyttingsgrad. Mener derfor at det er
nok fortetting og at ytterligere utfylling i sjø ikke tillates.

En ytterligere utfylling vil bli skjemmende, forringe bruksverdi og eiendomsverdien av
Storgata 100. Kan ikke se at en utfylling i sentrum gagner Fauske sentrum, denne
utfyllingen glir ikke naturlig inn i omgivelsene og vil bli en ((vorte på strandlinjem).
Fyllingen og dennes biler og eventuell annen lagring vil bli synlig fra den påkostede
havnepromenaden på Fauske.

V år kommentar:
I e-post med innspil ble det nevnt at kart osv. skulle bli ettersendt pr. post, men pr. dags
dato har vi ikke mottatt dette.

1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å unngå misforståelser:
a. Leif Johansen skrev under nabovarsel 20.1 0.201 O.

b. På vegne av Skår Eiendom AS fremmet Fauskebygg AlS søknad om tilbygg

mottatt av kommunen 26.10.201 O (oppdatert 02.11.2010).
C. Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt

av kommunen 24.11.2010.
d. Klage på nabovarsel og fylling v/Tove M. Volden på vegne av Leif og Asbjørg

Johansen mottatt av kommunen 04.01.2011.(datert 31.12.2010).
e. Tove Volden fikk fullmakt 15.02.2011 til å håndtere all korrespondanse i

saken vedr. utbygging og utfylling i Storgata 98.
f. Søknad om fyllng mottatt hos kommunen 23.02.2011 med gjenpart av

rekommandert nabovarsel 24.11.2010. Behandling utsatt i påvente av
klagebehandling jf. DPLU sak 027/11.

g. Når det gjelder forlik mellom partene går det klart frem av dokumenter ovenfor
at spørsmål om fylling allerede var kjent 31.12.2010 jf. klage fra nabo. Søknad
er mottatt hos kommunen, men ikke behandlet pga klagesak.
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2. Når det gjelder fylling nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokumenter på saken
utover geoteknisk rapport fra Kummeneje fra 1987. Kommunen opplyser at det var
ingen arealplaner som var i strid med utfylling på dette tidspunktet. Det er ingen grunn
til å tro at Rambøll vile anbefale videre utfylling om ikke eksisterende fylling er
forsvarlig og korrekt utført. Når det gjelder prosessen i 1988 er en sak som burde vært
tatt opp allerede i 1988 om dette stemmer - kan ikke se at dette får tilbakevirkende
kraft for nye prosesser og fyllnger i området. Evt. utstabile grunnforholdene i området
ivaretas gjennom ny geoteknisk vurdering utført av Rambøll i 2010 og 2011.
Vurderingen tar også hensyn til Kummenejes rapport fra 1987.

3. Kommunen opplyser at det er gitt tillatelse til utfylling utenfor Brygga hotell i 1996,
men de er ikke kjent med at det er omsøkt eller gitt avslag på ytterligere utfylling sør
østlig retning fra Brygga Hotell i 1996. Se ellers kommentar i pkt. 2 vedrørende ny
geoteknisk vurdering.

4. Når det gjelder utglidning i småbåthavna så skjedde dette pga. at massene som ble
tilført området ikke ble lagt ut i sjøen etter de retningslinjer og begrensninger som var
gitt av geoteknisk konsulent. Under anleggsarbeid for Megasenteret (Amfi) ble det
under graving/peling av byggegrop oppdaget noe ustabilitet. Dette ble ivaretatt med
spunting og det var aldri snakk om noe utglidning her. For øvrig ble byggeprosessen
her gjennomført etter omfattende geoteknisk vurdering. Generelt forligger det ingen
grunn til å betvile geoteknisk vurdering utført av godkjente firmaer. Det kreves at en
utfylling skal følge den geotekniske vurderingen og når dette gjøres vil det ikke være
fare forbundet til fyllinger på land eller i sjø.

5. Når det gjelder mottatt forslag til parkeringsløsning vil evt. parkeringsproblem for
virksomheter utenfor planområdet ikke være en del av tiltakshavers ansvar. Ellers så
har bygging av garasje vest for Skår Eiendom AS vært vurdert tidligere i prosessen,
men ble funnet for kostbar sammenlignet med utfylling. I tillegg ble forslag til garasje
presentert for Stadssalg, men de ønsket ikke denne løsningen på sin eiendom.

6. Viser til Skår Eiendom AS uttalelse til Fylkesmannen 04.04.2011 der man svarte på
påstand om bruksendring. Det ble her opplyst at den type drift som foregår nå også
skal foregå i fremtiden. Det er heller ikke planlagt noen endringer på type drift. Når
det gjelder prefabrikasjon av rørkonstruksjoner så har dette vært en del av driften hele
tiden og det vil som nevnt ikke bli noen endringer på dette. Det eneste som vil bli
endret er at dette nå vil foregå innendørs i motsetning til tidligere da dette også delvis
ble gjennomført ute pga. plassmangel.

7. Spørsmål om mulig skjemmende utendørs lagring av rør, septiktanker, rustne
containere og rør-hus m.m. ivaretas i planbestemmelser. Et av målene med å få et
tilbygg var å kunne få bort all lagring som tidligere måtte gjøres utendørs. Når det
gjelder parkering av biler og lastebiler kan vi ikke se hvordan dette er skjemmende for
naboer.

8. Når det gjelder spørsmål om evt. støy, brann- og eksplosjonsfare vil det som nevnt i
pkt.6 kun foregå produksjon og verkstedsarbeider innendørs. Utbygging vil derfor
være et støyreduserende tiltak som kommer alle naboer til gode. Bedriftens
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arbeidsrutiner er oppbygd i hht. arbeidstilsynets krav slik at risiko for
brann/eksplosjon er ivaretatt.

9. Type verksted som tilates uavhengig av eier ivaretas i planbestemmelser.

10. Vi er uenig i at en videre fylling vil bli skjemmende, tvert imot vil denne videreføre
strandlinjen foran Brygga hotell i stedet for dagens trapp ing av fylling. Kan ikke se at
evt. synlige biler er et problem her da dette kan sees langs hele strandpromenaden.
Evt. annen utvendig lagring er ivaretatt i planbestemmelser.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.07.201 L med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen og
Paul Erik Aakerli.

A2 og naboeiendom sett mot nord, Strandområde utenfor og øst for planområdet.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A3, M 1 :500

2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1:500
3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

6. Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS 30.06.2012, 17.12.2010 og 17.02.2011

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune.
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Fauske kommune

PLANBESTEMMELSER
ti detaljregulering for

Storgata 98

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign.
Oppstartsmøte 13.07.2011 R.H.B.

Kunngjøring om igangsatt planlegging 14.04.2012 R.H.B.

L .gangs behandling i planutvalget

Offentlg ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling
Offentlg ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Planident: L 84 L -20 L 200 L

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato............................................................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 09.07.2012 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Skår Eiendom AS

Revidert:
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Forretning/kontor/verksted, Energianlegg.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Annen veggrunn - tekniske anlegg,

Parkeringsplasser.
3. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø.

§ 2

Plan erstatter del av "Reguleringsplan for Fauske østre dell" vedtatt av kommunestyret den
02.07.1998.

§ 3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tipasses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en titalende utforming.

3.1 Forretning/kontor/verksted, F/KN-1- F/KN-2.

a) Eksisterende bygning på .F/K/V -1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 376 m2.

b) På område F/K/V-2 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde
på 8,0 m målt fra gjennomsnittlg planert terreng. Det samlede bebygde areal (BY A)
skal ikke overstige 273 in2.

c) Innenfor F/K/V-l og F/K/V-2 kan verksted kun benytes ti aktiviteter relatert til
rørle ggervirksoinhet.

d) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere /
containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor området
Vegl eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende.

3.2 Energianlegg, TL.

a) Eksisterende trafostasjon kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse

og utforming.
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§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

'-
4.1 Kjøreveg, Vegl.

a) Eksisterende kjøreveg, Vegl med atkomst til F/KV-l og F/K/V-2 kan opprettholdes
og vedlikeholdes som tidligere.

4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, Al-A2.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter,
skjæringer/fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg.

b) A 1 inngår delvis i eksisterende parkering tiknytet F /K/V -1. Det tilates opparbeiding
av fortau.

c) A2 er eksisterende gangareal langs F/K/V-1 og F/K/V-2. Det tilates opparbeiding av
fortau mot E6.

4.3 Parkering, PL-P3.

a) Innenfor område Pl avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr 100 m2
forretningsareal i F /K/V -log herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt
funksjonsevne. Innenfor Pl avsettes det rom for sykkelstativ med minimum 4
sykkelplasser.

b) Innenfor område P2-P3 kan eksisterende og private parkeringsplasser tilknyttet
næringsdrift i F/K/V-l og F/KlV-2 opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.
Herav skal 5 % være avsatt ti personer med nedsatt funksjonsevne.

§5
BRUK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG

5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV-l.

a) Innenfor området regulert til friluftsområde i sjø skal det ikke plasseres anlegg som er
ti hinder for fiske eller alminnelig båttrafikk gjennom området. Området FRLV-1 skal
benytes ti friluftsliv, rekreasjon og fiske. Det er ikke tilatt med tekniske
installasjoner i dette området.

§ 6

DIVERSE BESTEMMELSER

6.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser.

a) Før gjennomføring av fyllng i sjø skal det av fagkyndig personell gjøres en
geoteknisk vurdering av området.
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b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets
plassering, parkering, sykkelparkering, m.m.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §
8. Sametinget skal ha særskilt varseL.

6.2 Tilgjengelighet

a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i
planområdet skal etterstrebe universell utforming.

6.3 Energi

a) Bygninger skal tifredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

6.4 Støy

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsom bruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55

dB på uteplass og utenfor rom ti støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå
skal være tilfredsstilt med de krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes 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 punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken.

Nyttig bakgrnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder forkommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og

bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv GS-1/0 1 - "Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T -5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

Detaljregulering for Storgata 98f Fauske
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ~
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Jord -/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Nei

Steinras, steinspran Nei

Is-/snøskred Nei

K'ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store snømen der Nei
Ike kjent, men ivaretas i TEKlO.

Radon Nei

Annet (ustabile grunnforhold)
Det stiles krav om grunnundersøkelse i

Ja bestemmelsene.

Utbyggingsplaner (boliger,
fritidsbebyggelse, næring/industri,
infrastrutur etc.) i nærheten av:

drikkevannskilder, nedbørsfelt,
grunnvann
landbruksareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vurdere nødv. tiltak, båndle in etc.

Nei
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Branneks los'on ved industrianle Nei

K'emikalieutslipp o.a. forurensnin Nei

Nei

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destrsjon av Nei

farli avfall

Strålin sfare fra div. installas'oner Nei

Gamle f llplasser Nei

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret Nei
bruk av amle industritomter

Nei

Dumpeområder is' ø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportårer
utgjøre en risiko for området?hendelser på veg Nei

hendelser på jernbane
hendelser på sjø/vann
hendelser i luften

E6 går like nord for området, men det er
ikke registrert ulykke i det aktuelle
området.

Veger med m e transport av farlig ods Nei

Ul kkesbelastede ve er Nei

Stø soner ved infrastrtur Nei

Skolelbameha e Nei

Fl lass Nei

Vikti veil' embane Nei

Jernbanestas' on/ussterminal Nei

Havn Nei

Vannverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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Tove Marie Volden

Hovsvingen 19

2069 Jessheim

Jessheim den 20, mars 2013

Fauske kommune

Vedl Gudrun Hagalinsdottir,

Jan Erik Johansen og Jan Ivar Karlsen

Anmodning om tilbaketrekking av offentlig ettersyn, samt ny
behandling i planutvalget, angående detaljregulering av
Storgata 98 grunnet feil og mangler i Planbeskrivelsen.

Viser til telefonsamtale med Gudrun Hagalinsdottir 15, februar 2013, der
undertegnede viste til feil og mangler i plan beskrivelsen og ba om at den ble
trukket tilbake fra offentlig ettersyn inntil dette er rettet. Hagalinsdottr ba om en
skriftlig henvendelse, og sa hun ikke kunne gjøre noe basert på en muntlig samtale.
Undertegnede har vansker med å forstå dette, ettersom Fauske Kommune sitter
med de samme opplysninger som undertegnede.

Undertegnede stiler også spørsmål ved at detaljreguleringen, som skal ligge til
offentlig ettersyn i 6 uker, legges ut på et tidspunkt der både skolens vinterferie og
påskeferien kommer innenfor disse 6 ukene.

Feil og mangler i planbeskrivelsen:

Planbeskrivelsens forside stemmer ikke overens med tomtegrensene:

I felt Veg 1 eier Fauske kommune en del av dette tomtearealet.

Angående punkt 1.4 Hensikten med planen:

I planbeskrivelsen kommer det ikke fram at detaljreguleringen finner sted grunnet krav fra

Fylkesmannen og Fauske kommune. Selv om det nå er inngått forlik med nabo angående
tomtegrense og godtar at tilbygg blir stående, mener undertegnede det er viktig at det i teksten

kommer frem at detaljregulering finner sted for å få godkjent tilbygg som er oppført i strid med

gjeldene reguleringsplan (Undertegnede mener det er viktig at dette kommer/rem i offentlige
høringsdokumenter, da dette ikke har kommet fram i artiklene publisert i Saltenposten).

Viser til Fylkesmannens sitat:



((Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetilateIse for oppføring av tilbygg i Storgata 98.

Titaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om utnyttingsgrad. Det er lagt til grunn feil
tomtestørrelse og kommunens tolkning av reguleringsbestemmelsen kan ikke godtas. Partene er
uenige om hvor tomtegrensen går, og Fylkesmannen forutsetter at tilatelse ikke gis før denne er
endelig avklart. Kommunen må også vurdere hvorvidt tiltaket er i samsvar med reguleringsformåletJ)

Viser til Fauske kommunes vedtak den 22.06.2011 sitat:

((Fauske kommune har etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang, de protester som er innkommet

samt Fylkesmannens brev av 19.05.2011, konkludert at tiltakshaver utarbeider en

detaljreguleringsplan for angjeldende tiltak på eiendommen i Storgata 98)). i brev av 19.05.2011
opphever Fylkesmannen i Nordland gitt ramme-jigangsettingstilatelse for oppføring av tilbygg på

eiendommen Storgata 98. Omsøkte tiltak står således uten tillatelse

i gitt rammetilateIse var det en forutsetning at bygget ble ført opp min. 4,0 m fra felles grense med
eiendommen gnr. 103 bnr. 218. Av jordskiftesak framkommer at avstand til fellesgrense er mindre

enn 4,0 m, hvilket betyr at forutsetningen i gitt rammetilateIse ikke lengre er tilstede.))

Angående punkt 1.5 Gjeldende planverk:

Viser til bilde til venstre fra gjeldene reguleringsplan for Fauske østre dell, dette bildet er ikke

oppdatert etter Fauske kommunes kartforretning (oppmåling)på eiendommen øst for Storgata 100

(markert med gult). Grense mot Fauske kommunes parkområde(markert med grønt) ligger lengre
mot øst enn det her er illustrert.

Angående punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan:

%-BYA er i Norsk Standard 3940 angitt som det areal som bygningen opptar av terrenget. Bruttoareal

er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside. Bruttoareal for en bygning er summen

av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og gallerier, og loft og kjeller.

. Undertegnede mener at bruken av %BY A medfører usikkerhet i forhold til byggets
størrelse i fremtiden. En eventuell framtidig godkjenning av utfylling i sjøen, eller
endring av høyde begrensning, kan medføre at dette bygget kan utvides ytterligere.

a. Feil i søknad og saksbehandling av tilbygg har ført til at bygningsmassen i Storgata
98 er for stor i forhold til gjeldene reguleringsplan.

b. Forlik vedrørende nabogrense gir eier av Storgata 100 tilatelse til dispensasjon fra
dagens reguleringsplan, eller økning av utnyttingsgrad i den grad det er nødvendig
for at tilbygget få stå.

. Undertegnede ønsker av den grunn at det i fremtiden settes begrensning for tilat
bruksareal i Storgata 98 og foreslår at eiendommen i Storgata 98 ikke reguleres ved bruk
av %BYA, men heller reguleres ved bruk av Tilat bruksareal (T-BRA) og da begrenset til
den bygningsmassen som er på eiendommen i dag (det bør også tilføyes også at
bygningsmassen ikke kan bli høyere enn i dag).

§ 3 - 5 Tilatt bruksareal (T-BRA) Tillatt bruksareal for bebyggelse for en tomt angis i m2 og skrives T-

BRA = 00 m2. Bruksarealet beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, men med følgende

endringer: Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiller standardens krav til høyde og bredde

inngår i beregningsgrunnlaget. Det skal ikke gjøres fradrag for kanaler, sjakter, skilevegger og tykke



. innervegger. For bygninger med etasjehøyde over 3,0 m, beregnes tilatt bruksareal som om det var
lagt et horisontalplan for hver 3. m. Overbygd, åpent areal (OPA) mer enn 1,0 m innenfor kant av

takoverdekning går inn i beregningsgrunnlaget.

. Angående parkeringsplasser er de allerede opparbeidet og ibruk, men det bør likevel
stilles krav til oppmerking av tillate parkeringsplasser i fremtidens plankart.

. Fotoet som er brukt for å ilustrere A2 og naboeiendom bør erstattes, da det ikke viser hele
A2, gir en dårlig framstillng av naboeiendommen og heller ikke viser eksisterende bygg og
tilbygg i storgata 98. Foto under viser alle overnevnte og E6, tatt fra gang og sykkelsti:

.

a. Det bør tilføyes i planforslaget at etter forlik med Skår Eiendom har Storgata 100
veirett på ((Veien A2)) .

b. Det bør bemerkes i planen at det på A2 ikke skal parkeres kjøretøy, lagres noe eller
på annen måte hindre ferdsel for Storgata 100 på A2.

Lastebilen er parkert på A2 og hindrer sikt mot E6 og hindrer kjøring på veien A2.

. Bildebruken i punkt 1;6 sier ingenting om hvilke konsekvenser endret plan har for nabo,

undertegn ed synes det er viktig at det er med et foto som viserbåde eksisterende bygg og
tilbygg:.
r'.'



. Undertegnede ønsker som kjent ingen omregulering fra dagens kontor og lager, til også å
omfatte verksted.

((For å ivareta eksisterende verksted for prefabrikkering av rørkonstruksjoner (sveising) medtas
derfor formål for verksted i tilegg til forretning/kontor.))

a. Ti Fylkesmannen benektet Skår preproduksjon, samt oppga at en endring av

reguleringsformålet ikke var nødvendig sitat:

((Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjon av rør og

installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og innebærer en
bruksendring.)) ((Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget har vært

rørleggervirksomhet siden 1972. Type drift har vært den samme hele tiden, og det vil ikke bli noen

endringer når det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel er

årsaken til at en ønsker å bygge ut.)) ((Fylkesmannen forutsetter at kommunen ved sin nye behandling

av saken foretar en vurdering når det gjelder virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i
samsvar med reguleringsformålet.))

. /1972 overtok rørleggerbedriften ((Rør Nilssom) Oppegårds mel lager. Bedriften foretok

begrenset med sveising utendørs, dvs. enkelte dager i kortere perioder av dagen.

. Undertegnede har ikke noe i mot at overnevnte begrensede sveising som har foregått siden
1972 flyttes innendørs, om de rette instanser finner dette forsvarlig, men er i mot en

utvidelse av virksomheten i retning preproduksjon av rør og konstellasjoner - som etter

undertegnedes oppfatning er industri.

. Undertegnede mener tilbygget gir mye mere skygge enn planforslaget framstiler det som.
Sitat: ((For naboeiendommen i øst gir det nye tilbygget (F/K/V-2) noe økt skygge. Men det gir

mindre skyggevirkning enn eksisterende bygg (F/K/V-1)som kaster skygge noe ut over

ettermiddagen. ))

Foto fra hagen i storgata 100 viser at tilbygget tar betydelig sollys, samt framstår som svært ruvende,



. I planbeskrivelsen står det at det nye tilbygget sperrer for innsyn til brygga hotell og litt av

ytre del av Fauskevika. Fotoet viser at mye av utsikten til ytre del av Fauskevika er borte:

. Det står skrevet at redusert utsikt mot sjø vii være begrenset og utgjør ca. 25 grader (7 %).

Dette er undertegnede uenig i ettersom Storgata 100 ikke har 365 grader utsikt til sjø.

Tapet av utsikt mot sjø må sies å være langt større.

. I planen står det skrevet at generelt vii man med naturlig fortetning av sentrumsområder

forvente noe redusert utsikt. Undertegnede mener denne setningen bør fjernes ettersom
eiendommen i Storgata 100 har mistet utsikt i to tidligere byggeprosesser hos naboer mot
sør/vest (eksisterende bygg i storgata 98 og brygga hotell) i tilegg til at strandlinjen er

fullstendig endret grunnet enorme utfyllnger - dette må sies å være mere enn det man
naturlig kan forvente.

. Det er i punkt 1.6 Konsekvenser av endret plan ikke nevnt hvilke konsekvenser det har fått

for nabo at nåværende reguleringsplan ikke ble fulgt.
Storgata 100 vile hatt høyere bruks- og tomteverdi, samt hatt bedre muligheter til

fremtidig utnyttelse om dagens reguleringsplan hadde vært fulgt.
a, Opprinnelig bygg skulle ((være som den en) dvs uten tilbygg av noe slag.

b. Eventuell bygg på eiendomstomten skulle være mye mindre enn tilbygg som nå er

oppsatt (Det var inntegnet et fritstående bygning i en etg, i flukt med Brygga Hotell).

· Dette ville medført mindre tap av ettermiddagssol for storgata 100.
· Det nye tilbyggets plassering setter en stopper for at Storgata 100 i

framtiden vil kunne tilknyttes sjøgata, noe som ville gitt bedre

utnyttingsmuligheter for eiendommen i Storgata 100 i framtiden
Førøvrig søkte vi Fauske kommune om vei til Sjøgata før tilbygget var

oppført, men fikk avslag fra Aakerlie.

. Undertegnede mener det ikke er grunnlag for plan beskrivelsens konklusjon i punkt 1.6 og

mener denne setningen bør fjernes:

((Oppsumert vurderes tiltaket å gi små negative konsekvenser for tilgrensende eiendommen)



Angående punkt 2.0 Registreringer:

Angående punkt 2.1 Planområdet:

Undertegnede mener oversiktsfoto burde vært mer detaljert.

Angående punkt 2.2 Eksisterende arealbruk:

. Det mangler foto av eksisterende bygg sett fra øst.

Angående punkt 2.5 Energi:

. Varmepumperør lagt i sjøen ligger ikke bare sør for eiendommen i Storgt 98, men er

også lagt uten tillatelse på sjøgrunn sør for Storgt 100. Inntaket ligger for øvrig helt i

tomtskillet (på det som før forlik lå inne på eiendommen til Storgt 100) og er
skjemmende.

o På dette grunnlag ville vel de fleste krevd dette fjernet, eller å få tilgang på

energi.

. Det står i planbeskrivelsenspunkt 3,5 også at energianlegg skal være 28 m2, hva

menes med det?

Angående punkt 2.6 Grunnforhold:

. Undertegnede savner å få tilsendt dokumenter nevnt i dette punkt.

Angående punkt 2.8 Støy:

. Angående støy fra bedriften som angivelig vil bli mindr når sveisingen blir flyttet inn,

dette gjelder nok bare så lenge produksjonnen ikke trappes opp.

Angående punkt 3.0 Planfremstiling:

Angående punkt 3.1 Planforslag:

Angående Forretning/kontor Verksted: Planområdet i Storgata 98 er i dagens matrikkel/kart ca. 1580
m2 og er planlagtå bli 1780, undertegnede får det da ikke til å stemme at planlagt utfylling er på 160

m2..

Angående punkt 3.5Areal/formål.:

Etter undertegnedes oppfatning er framstilingen av dette punktet uklart og bør rettes på. Fauske
kommune vegareal på ca. 30m2 (mellom Skårs 103/1385 og Brygga hotells 103/1384) er her tatt

med.. Det manglerogså vesentlge opplysninger om eksisterende areal (1580m2 i følge

matrikkel/kart) , areal på tidligere fyllng i sjø samt planlagt utfyllng i sjø, med fyllngsfot. Det bør
også legges ved en målsatt beskrivelse av fyllngen.

. Undertegnede Får ikke tallene her til å stemme. Sum 2.384m2 - 503m2 (Friluftområde

sjø) =1881m2 trekker man så fra Fauske kommunes vegareal på 30m2 (mellom Skårs

103/1385 og Brygga hotells 103/1384) gjenstår et areal på 1831m2
Om plan områdets areal skal økesfra dagens matrikkel på 1580m2 til 1831m2 er

differansen et areal på 251m2 er dette den reelle fyllngen? Om så er tilfelle er

fyllngene 188m2 større enn forespeilet.



. Av arealet på 1580 m2 har Skår Eiendoms målebrev på to parseller med samlet

bruttoareal på 1046,8m2 (103/101 Krio: 936 m2 og 103/1385: 110,8m\ resten er

utfylling i sjø, bør ikke det bemerkes?

. Det er i tillegg gjort fyllinger i sjøen under grunnarbeider ogbygging av tilbygg (stein,

grus og murvegger utskåret fra opprinnelig bygg som er dumpet i sjøen)Er dette

arealet tenkt til å nngå i omsøkt utfylling i sjøen?

Angående punkt 3.7 Utbyggingsavtale:

Foto til høyre viser ikke hele fyllingsområdet og viser dermed ikke det som allerede er utfylt nylig..

Angående punkt 4.3.4 Statens vegvesen:

Her ser vi at pilene som markerer felles innkjøring i mangler i plankartet.

Angående direkte berørte parter og naboer:

Angående punkt 4.3.6 Tove Marie Volden på vegne av Asbjørg Johansen m/fam.,
31.05.2012:

På side 11 Framstår setningen uklart, Sitat:

((Forlik basert på opplysninger Skår gav Fylkesmannen 04.04.2011, der Skår benekter preproduksjon

av rør og dette åpnes for i detaljreguleringen. Det er tidligere uttrykt skepsis til produksjon av rør.))

Denne setningen er lett å misforstå og bør erstattes: Helt siden vi leste et intervju Skår gav

Saltenposten har nabo i Storgata 100 vært skeptisk til at Skår varslet en utvidelse av bedriften til også

å omfatte preproduksjon av rør og konstruksjoner. Dette benektet så Skår i brev til Fylkesmannen

den 4. april 2011 og sier sitat: ((Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel er

årsaken til at en ønsker å bygge ut)). Dette forholdt vi oss til som en sannhet på det tidspunkt da

enken etter avdøde Leif Johansen inngikk et forlik med Skår Eiendom i februar 2012, vi stiller oss av

den grunn undrende til at det nå i denne detaljreguleringen igjen snakk om preproduksjon.))

Vil også legge til at på det tidspunkt undertegnede skrev innspill i forhold til varslet detaljregulering, t

forholdt vi oss til varslet størrelsen på utfylling i sjø ved rekommandert nabovarsel mottatt 18,



desember 2010. Det var da varslet en utfylling som var vesentlig større enn den som forespeiles nå,

eiendommens samlede bruttoareal var tiltenkt å utvides til 1990m2 - noe som vil føre til at

utfyllngen ikke ville gli naturlig inn og ville blitt som en)) vorte på strandlinjem)

Angående punkt 1. Oppsummering generelle opplysninger i saken for å
unngå misforståelser:))

Punkt a. til g. er en meget forenklet, og gir til tider en feilaktig framstiling aven lang og komplisert
saksprosess og bidrar til nettopp misforståelser for utenforstående som måtte lese dette.

Om punktene a. til g. skal stå i planbeskrivelsen bør de rettes på, og suppleres med en hel rekke
viktige hendelser og vedtak som ikke er nevnt her.

Viktige elementer som møte på kommunehuset Den 1. desember 2010 med alle berørte parter, der

det blir det bestemt at grunnarbeidene til tilbygget må stoppe grunnet klage fra nabo og en
innrømmelse om at utnyttingsgraden for tiltaket er for høy, men påpekt at Skår kan søke utfyllng i
sjøen. Så at Skår får tilatelse til at grunnarbeidene bli fulført for at bakgården skal kunne benyttes
til parkering.

Så at Fauske kommune gir tilbygget rammetilateIse og igangsetteIses tilatelse til tilbygget, til
tross for at grensene ikke er plassert mellom naboene. Aakerli ga sågar tilbygget

forhåndsdispensasjon fra 4 meters regelen, men viste til at Skår bygde på eget ansvar og i så måte
måtte stå til rette for erstatningskrav.
Kommunen vii heller ikke gi undertegnede oppsettende virkning(slik at det ikke blir bygd noe før

alle sider av saken er behandlet) Aakerli feilnformerer så undertegnede om at vi ikke kan be
Fylkesmannen om oppsettende virkning før saken er behandlet i planutvalget. Slik gir kommunen

Skår anledning ,til å bygge en hel mnd. før klagesaken fra undertegnede kommer opp i Planutvalget

- der Aakerli ikke legger frem undertegnedes klage, men legger med søknad om oppsettende

virkning angående grenser slik at det for rådmannen i Fauske ser ut som en ren nabogrense sak og
ikke noe om for høy utnyttelsesgrad - rådmannen anbefaler avslag, noe planutvalget vedtar.

Fylkesmannens avgjørelse om å stoppe tilbygget er ikke nevnt. Der fylkesmannen gir kritikk av
både utbygger og Fauske kommune, pålegger kommunen føringer i videre behandling.
Så Jordskifterettens avgjørelse som plaserer tilbygget innenfor 4 meters grense mot nabo.
Så Fauske kommunes vedtak som førte til at tilbygget sto uten tilatelse.
Leif Johansens dødsfall er ikke nevnt og forliket enken inngikk med Skår da hun ikke hadde
overskudd eller økonomisk mulighet til å kjempe videre.
Ingen av disse viktige sakene er nevnt - det er da paradoksalt at man i overskriften sier man vii

unngå misforståelser.

Angående la.:
Dette bør tilføyes punkt la.:
Fylkesmannen kommentar til Fauske kommune i brev den 07.04.2011: sitat: ((For øvrig kan det her

bemerkes at det ved nabovarslingen ikke fremgikk at tiltaket var i strid med reguleringsplanen, noe
som er av vesentlig betydning. Det er stor forskjell på å samtykke til tiltak som er i samsvar med plan

og lovgivningen for øvrig, og å samtykke til et titak som ikke er det)).



Angående le.:
Sitat 1 c) ((Klage på tilbygg v/Tove Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen mottatt kommunen

24.11.2010)). Klage ble sendt den 23. 11.2010 altså lenge før kommunalt vedtak i saken som først
kom først 1. mars 2011. Det bør derfor tilføyes at klagen kom før klagefristens utløp.

Angående ld.:
Leif Johansen mottok rekommandert nabovarsel den 18. desember2010, klage ble sendt både

Fauske kommune og Skår Eiendom 31. desember 2010. Det bør tilføyes at klagen var levert før
klagefristens utløp.

Angående le.:
Tove Marie Volden har hatt muntlig fullmakt fra Asbjørg og Leif Johansen, fra første henvendelse
til Fauske kommune og Skår eiendom, lenge før 15. februar 2011. Alle brev har også vært tilsendt
og godkjent av Asbjørg og Leif Johansens, deres sønn Ketil Johansen og deres eldste datter Lisbeth
Anita Rød.

Angående lf.:

Det står skrevet at Kommunen har fått kopi gjenpart av rekommandert nabovarsel 24.11.2010 - det

er mulig Skår skrev nabovarslet på denne datoen, men det som er interessant i denne

sammenhengen er å vite når det ble mottatt av Leif Johansen og det var den 18. desember 2010.

At Fauske kommune har mottatt søknad om (utbygging og) utfylling den 23.02.2011 er for oss

ukjent. Undertegnede fikk mail fra Vårheim om at kommunen har registrert Leif Johansens klage på
utfylling i sjøen, men legger den til side inntil videre da kommunen ikke har mottatt søknad om

utfylling fra Skår Eiendom - siden hørte undertegnede ikke mere om fylling i sjøen

Det står at behandling ble utsatt jf. DPLU sak 027/11. Om det med dette menes Jordskiftesak?

angående nabogrense, er det på sin plass å nevne at Skår var den som krevde jordskiftesak.

(Da Leif Johansen mottok plantegning i rekommandert nabovarsel om utfylling i sjøen satte han
spørsmål ved matrikkel! ikke synes grenseinntegningen stemmer med hans erindring av grense stein

mellom eiendommene, Det stemmer heller ikke med eldre kart han har. Fauske kommune prøver

ikke å finne ut av dette, men Vårheim anbefaler Leif Johansen å søke om kartforretning, og sier
byggesaken blir utsatt inntil grensen mellom eiendommene blir oppgått. Leif Johansen ba så om
grensegang mellom eiendommene, og fikk dato for dette først i februar 2011, så utsatt til
snøsmelting i mai. Skår er gjort oppmerksom på dette og på at gamle kart viser en annen grenselinje
mellom eiendommene, der tilbygget vil bli stående for nært nabogrense. Skår avslår å gå opp

grensen og går direkte til Jordskiftesak uten behandling av grensen med Fauske kommune.)

Angående 19.:

For det første forliket mellom Skår Eiendom og Asbjørg Johansen har ingenting med utfyllingssøknad

å gjøre. Dette er to forskjellige saker, noe det er viktig å merke seg, forliket kommer i stand i



forbindelse med jordskiftesak. At nabo har kjennskap til at Skår Eiendom ønsker en utfylling, som

ikke er hverken behandlet eller godkjent, har ingen ting med saken å gjøre.

At Fauske kommune har mottatt en søknad om utfylling fra Skår Eiendom, som de ikke hargjort

undertegnede oppmerksom på har heller ingenting med saken å gjøre.

At Skår blir hindret behandling av utfyllingssøknad grunnet eget krav om jordskiftesak er et

paradoksalt. Hadde Skår gått med på Leif Johansens krav om Kartforretning, kunne grensesaken

vært løst på et mye tidligere tidspunkt før tilbygget i det hele tatt var reist. I en kartforretning ville

også Fauske kommune måtte ha bidratt i større grad for å finne forklaring på hvorfor grensene er

forskjøvet lengre øst i nyere kart.

Hele denne saken angående både utfyllingssøknaden og byggesaken i forbindelse med tilbygget er
snudd på hodet i forhold til det som er vanlig praksis. Man må da først søke utfylling før man bygger.

Angående punkt 2.

Sitat: ((Når det gjelder fyllng nedenfor Storgata 98 i 1988 er det lite dokument på saken utover

geoteknisk rapport fra Kumenje fra 198h) - Dette kan jo tyde jo på at utfyllingen ikke var berettiget.

Edgar Skår har sagt at utfyllingen ble gjort av Fauske kommune. Undertegnede har en kopi av et

dokument fra Totalprosjekt-Nord A/S som bekrefter at Fauske kommune er Byggherre for prosjekt
fylling Sjøgata østre (datert 23.03.88, Justert den 21.06,88 signert GOH.) Her viser her vises

Massefordeling på den enkelte tomt, men Eiendommen i storgata 98 er ikke tatt med,

Reguleringsplan for Sjøgata, vedtatt 25.06.85, erstattet 04.05.2005, viser at fyllingene skulle stoppe

før storgata 98. Det var heller ikke planlagt vei til Storgata 98 fra Sjøgata, da parkeringsplasser var
tiltenkt å sperre for en slik mulighet. Dette støttes av fler dokumenter fra Kumenje (se punkt 3 der

det er bruktrapporter og retningslinjer fra 1987 - fylling lagt i 1988 )

Angående punkt 3.

Ser at Fauske kommune ikke er kjent med at det er gitt begrensninger i forhold til ytterligere fylling i

sørøstlig retning. Det er merkelig ettersom undertegnede har fått kopi hos kommunen på

dokumenter der dette er skrevet.

Vedlegger kopi av Fauske kommunes møtebok Møte nr 10/96 angående utvidelse av fylling utenfor
Brygga hotelL., Kumenje ved Jarle Nestvold Viser til rapport 0.6039 av 04.06.87 Som konkluderte med

at det var svært begrensede muligheter til utfylling. Legger ved Kumenjes beskrivelse og Skisse for

utfylling, der undertegnede har hentet opplysninger om omtalte begrensninger i utfyllingen i 1996.

er hentet fra (Skissen viser at fyllingen ikke skulle legges lengre enn rett nedenfor for vei som går på
motsatt side av e6, på linje med trafostasjon vest for Storgata 98),

Angående punkt 6.

Etter det vi kan se har Skår benektet preproduksjon av rØr, og sagt at utbygging skjer på grunnlag av

plassmangel



Angående punkt 9.

Det er da ikke alle typer verksted som kan ligge så nært bebyggelse.

Angående punkt 4.4 Sammarbeid:

Foto til høyre er ikke representativt for strandområdet øst for planområdet, da det er tatt

undertrefelling. Foto under viser tomteskille og utsikt mot øst.

r--'--."
I .,,5""
~

Har dere glemt et punkt?

Vi savner inntegning av beplantning og forskjønning av området som Ketil Skår har forespeilet oss.

Det kan nevnes at det har vært flere artikler i Salten posten etter intervjuer med Skår Eiendom der

familen Johansens og undertegnedes navn har vært nevnt, uten at fakta i saken har vært korrekt
framstilt. Undertegnede har med fult navn blitt framstilt nærmest som den som setter kjeppene i
hjulene for en kurant utbygging ettersom det ikke har kommet fram at utbyggingen har vært
lovstridig. Dette har familen reagert på men ikke valgt å forfølge i media. Det dermed viktig for

oss at papirer i saken som legges ut til offentlig ettersyn er korrekte,

Om dette brevet mot formodning ikke taes til følge, anmoder undertegnede om utsatt frist for

innspill, ettersom vi har 3 uker ferie i denne perioden i tillegg til jobbreise på 10 dager, Viser til at

Ketil Skår fikk utsatt jordskifterett grunnet ferie.

Med hilsen
Tove Marie Volden



Tove Marie Volden

Hovsvingen 19

2069 Jessheim

Jessheim den 14. april 2013

Fauske kommune

Vedl Gudrun Hagalinsdottir,

Jan Erik Johansen og Jan Ivar Karlsen

Tilsvar angående planbestemmelser og plankart vedrørende
detaljregulering av Storgata 98 (har tidligere sendt inn klage på
feil og mangler i Planbeskrivelsen).

Angående § 3Bebyggelse og Annlegg:

Angående §3.1 Forretning /kontor/verksted, F/K/V-l- F/K/V-2.

a) Undertegnede synes teksten i dette punktet er litt uklart formulert, noe som kan gi rom for
misforståelser.
Sitat: (( eventuell endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse i forhold til

form og materialvalg)),

Dette kan tolkes dit hen at det er rom for endring av bygget i f. eks heving av taket eller flere

etasjer..
Det er sagt at det samlede bebygde areal (BYA) ikke skal overstige 376m2, men det er ikke

nevnt noen høydebegrensning.

. Undertegnede ønsker at teksten utformes slik at det ikke gir rom for endring av

eksisterende bygg, eller tilbygg, slik at byggene begrenses til den størrelse og

utforming de har i dag.

d) Sitat: ((Beholdere i containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget innenfor

området Veg 1 eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende)).



. Undertegnede foreslår at ordene merket med rødt i sitatet fra § 3.1. d) fjernes.
Dette for å sikre at Beholdere /containere og avfall ikke lagres på Al. Levegger

/beplantning bør ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, der grensen mellom
Veg 1 og Al går.

Dette for å sikre at Storgata 100 er skjermet for innsyn til det som lagres på Veg 1.

. Ønsker også en tilføying om at A2 holdes fri for all lagring, parkering, snø deponi eller

annet som kan forhindre fri ferdsel fra Storgata 100.
o Dette på grunnlag av at Skår Eiendom i forlik om grenser mellom nabotomtene

avtalte vegrett for storgata 100 på A2

o Dette er også viktig at A2 og Al gir fri siktlinje ved utkjøring til E6

Lastebilen er parkert på A2 og hindrer sikt mot E6 og hindrer kjøring på veien A2

. Undertegnede oppfordrer også til at det ryddes i området, rør fjernes og nåværende
industrigjerde rives, da dette er skjemmende og plassert innenfor 4 meters grense.

.J



Anngående §4Asmferdselsannlegg og tekniske infrastruktur.

Angående § 4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg, Al - A2
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Foto viser avkjørsel fra £6 til Al og Al.

c) Sitat: (( A2 er et gangareal langs F /K/V-l og F /K/V-2. Det tilates opparbeidelse av

fortau.))
. Fram til storgata 98 fikk tilgang til Sjøgata i 1982, ble vegen som her er merket både Al

og A2 brukt som eneste adkomst til nedsiden av opprinnelig bygg i storgata 98.
Storgata 100 har også brukt vegenA1/ A2 siden 1960, og siden 1982 har Storgata 100
benyttet denne vegen alene til nedkjørsel med bil til sjøsiden av eiendommen i Storgata

100.

· I forlik i grensesaken mellom storgata 98 og 100, fikk Storgata 100 vegrett på denne
vegen Al/ A2.



o Undertegnede ønsker at det skal registreres i planbestemmelsene at storgata 100 kan
benytte gangveien Al/Al til bilkjøring.

. I plan beskrivelsen bør A2 forlenges slik at området strekker seg helt til E6, der det i

plankart forslaget er merket AL.

. I tidligere reguleringsplan for Fauske østre dell (02.07 1998 L var grensen mellom Al

(som vi foreslår merkes A2L og Storgata 100 registrert som felles avkjørsel fra E6. Vi
ønsker at avkjørsel fra E6 også i framtiden skal merkes slik.

Angående §5 Bruk og vern av sjø og vassdrag.

Angående § 5.1 Friluftsområde i sjø, FRLV-l
al Sitat: ((Det er ikke tillat med tekniske installasjoner i dette området)).

. Er varmepumperør lagt i sjøen og inntak/rør en teknisk installasjon?

. Om dette blir stående, er det fint om de store rørene som står opp fjernes eller beplantes
rundt.

Angående §6 Diverse bestemmelser.

Angående § 6.1 utbygging - rekkefølgebestemmelser..

a. Den geotekniske rapporten fra 2010 viste ganske stor risiko ved en utfylling i

området.

. Asbjørg Johansen ønsker ikke utfyllng på Storgata 100 sin havgrunn. Det kan av

plantegningen se ut som en del av fyllng og fyllngsfot blir fylt på nabogrunn om det ikke
avrundes mere mot øst enn på tegningene.

Med hilsen

Tove Marie Volden
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FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3

Vedlegg: Reguleringsplan med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-sjekkliste. Revidert
planar av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser av
07.05.2013.

Sammendrag:

1. gangs behandling

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Solbakk gård. Utarbeidelse av
planforslaget er gjort av Salten Kardata AS (SKD) i samåd med kommunen.

Planonrådet er på ca. 20,0 daa og omfatter gnr.56 bnr.3 samt del av gnr. 121 bnr. 1 (Fv. 530).
Området ligger i Valnesfjord ca. 12 km nordvest for Fauske sentrum. Hensikten med planen
er å legge ti rette for bygging av 5 nye boliger med tilhørende lekeareal, atkomst samt gang-
og sykkelveg.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
l. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Annen
veggrunn - tekniske anlegg.

Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes,
vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av
kommunestyret 30.07.1987. Deler av disse vil bli erstattet av foreliggende planforslag. For
øvrig er planforslaget i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2011.

Det foreligger ingen kjente registreringer av biologisk mangfold i planområdet og en sjekk
mot DN s naturbase bekrefter dette. I kommunens friluftskarlegging er det i forbindelse med
skoleområdet like vest for planområdet avsatt et område klassifisert som A - Svært viktig
friluftsområde. Nærheten til skoleområdet gir mange fine muligheter for barn og unge.



Ny plan medfører endring av formål campingplass til bolig samt en liten stripe med avsatt
landbrusareal langs Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Landbrusarealet i gjeldende plan ligger
innenfor byggegrensen ti fylkesveien og der tilates det ikke bygging. I planen tilates det

inntil 5 nye boligtomter og nærhet til skole / barnehage samt avsatt areal til lek gjør disse
tomtene spesielt attraktive for barnefamiler. Dette vuderes som positivt for Strømsnes som
samfu. Etter pålegg fra Fauske kommune er dagens innjøring til skolen gjort om til gang-
og sykkelveg med begrenset mulighet for kjøring jf. bestemmelser. Dette Vurderes som
positivt med tanke på trafikksikkerheten i området. Dette gjelder også muligheten for atkomst
til området fra ny avkjørsel fra Fv. 530 sørvest i området gir også økt trafikksikkerhet i form
av bedre sikt.

På bakgru av ovennevnte har kommunen vurdert tiltaket opp mot Forskrift om
konsekvensutredninger. Endring av byggeformål medfører ingen vesentlige virkninger for
miljø og samfunn. Kommunen konkluderer med at det ikke kreves konsekvensutredning.

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. Rådmannen tar
vuderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forholdIhendelser,
verken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet.

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgrunn i
oppstarmelding er innomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i
Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har
ikke ytterligere kommentarer direkte til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bL.a. hos baras representant,
representantene for miljø/friluft og VVA.

Uttalelse fra baras representant: Ber om at det i det videre arbeidet med områderegulering

for Solbakk gård legges vekt på de innspil som er kommet fra Valnesfjord barnehage i
forhold til ny atkomstvei til Valnesfjord skole. Det er viktig at man i arbeidet med å styrke
sikkerheten for skolebarna ikke gjør forholdene rundt barnehagen mindre trafikksikre enn
tidligere.
For øvrig ser det ut til at hensynet til barn og unge er godt ivaretatt.

Rådmanen viser til at vegene i dette området er skoleveg for mange bar og unge. Vurdering
av trafikksikkerhet har vært viktig i denne plansaken. Som det fremgår av planforslaget
foreslås innjøring til skolen (GS3) omgjort til gang- og sykkelveg.

Hovedatkomst (bilveg/parkering) til skolen vil da være i vest i henhold til gjeldende
reguleringsplan for Løkåsen Valnesfjord, jfr. pkt. 1.5 i planbeskrivelsen. I denne ligger et godt
potensiale for trafikksikker veg og bygging av flere parkeringsplasser.

For øvrig avstedkom intern høring ingen vesentlge merknader. Tilgjengelighet for alle er
ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene.

Rådmanen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

INNSTILLING:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Solbak gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn.

PLUT-097/12 VEDTAK- 16.10.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12..10 og 12-11 legges forslag til
områderegulering for Solbak gård, 56/3 ut til offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Det fremmes forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3.

Planforslaget har følgende dokumentasjon:

1. Plankar i målestokk 1: 1000 med bestemmelser. Planbeskrivelse og ROS-analyse.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlg ettersyn i perioden 16.11.2012 - 1.1.2013. Det er
innommet 5 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.

SAKSBEHANDLERS VURDERING:

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved "nnnnn") eller som komprimert
utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstilingen slik den
fremstår.

Nordland fylkeskommune, kultur- og miløavd., 19.12.2012
"Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Fauske kommune har lagt utforslag til områdereguleringfor Solbakk gård til offntlig
ettersyn. Planområdet ligger i Valnesfjord ca. 12 km nordvest for Fauske sentrum. Formålet
med planen er å tilrettelegge for bygging av fem nye boliger med tilhørende lekeareal,
adkomst, samt gang- og sykkelveg.

Så langt vi kan se vil dette ti/taket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
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 1genner til, er planforslaget med
foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle
kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfeds med at titakshavers
aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminne loven er omtalt iplanbestemmelsene.

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Sametinget, 15.11.2012 

"Vi 1genner ikke til at det er registrert automatiskfreda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på det nåværende tidspunktet.

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

. Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid
i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området,
må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordlandfylkeskommune
omgående, jf lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 8 annet ledd.
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal
utføre arbeidet i marken.

Vi minner for øvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatiskfredete i

følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kl.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan
for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt
ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrif eller husdyrhold, graver,
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er heller på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og régistrert av kulturminnevernet~ Det er
ikke tilatt å skade eller slgemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt
kulturminnet, jf kml. § § 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspilet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordlandfylkeskommune, Kulturminner i Nordland."

Vurdering/Anbefaling: Rådmanen viser her ti foreliggende reguleringsbestemmelser § 5,
pkt. 5.1 b), der påpekte momenter er ivaretatt.

Statens vegvesen Region nord, 9.1.2013
"Forslag til områderegulering av Solbakk Gård - Fauske kommune hvor hensikten med
planen er å legge til rette for 5 nye boliger med tilhørende lekeareal, atkomst samt Gang- og .
sykkelveg.

I planen er eksisterende avlgørsel fra fr. 530 foreslått omgjort til gang- og sykkelveg, GS3
med unntaksvis 19øring til eiendommer. Vi synes det er uheldig å regulere gang- og sykkelveg
når vegen skal benyttes for enkelte 19øretøy. For å hindre 19øring på eksisterende veg vil
skilting ogfYsiske tiltak være et bedre alternativ enn omregulering.



Statens vegvesen har lempet på kravene til antall avlgørsler etter at veien ble omklassifsert
fra riksveg ti/fylkesveg, og trafikkmengden har blitt betydelig redusert.
Ny avlgørsel motfv. 530 må være iht. håndbok 017, for øvrig har vi ingen merknader til
planen."

Vurdering/Anbefaling: I utgangspunktet har rådmanen fokus på trafikksikkerhet innenfor
planområdet. Bilkjøring på veg opp til skola er en utfordring i så måte.

Naboeiendom 56/57 fremmer også eget forslag til områderegulering med tilrettelegging for
nye boliger. I utgangspunktet var atkomst til dette området planlagt på GS3, jf. opprinnelige
bestemmelser § 4, pkt. 4.2 b). I denne saken har det også vært noen ruder på atkomst der
eksisterende veg (Løkåsveien) lenger nord har vært vudert som et alternativ.
Løkåsveien som alternativ strandet først og fremst i pålegg fra Statens vegvesen om at
eksisterende busslomme ved Løkåsveien måtte utbedres. Tiltakshaver på 56/57 ble pålagt
utbedring/utvidelse av busslomme før Løkåsveien kune brues som atkomst til nyt
boligområde. Det er også en gamel "sjøveirett" som ligger parallelt på sørsiden av
Løkåsveien som problematiserer en slik løsning.
Med denne bakgru er man tilbake med at nyt boligfelt på 56/57 planlegger atkomst via
veg til skola.

Statens vegvesen har mottatt bekymringsmelding fra gårdbruker (melkebonde) tilknytet
Løkåsveien. Det settes her fokus på uoversiktlige trafikkforhold knyttet til bil-/traktorkjøring
og eksisterende busslomme og skolebuss. Skolebar må krysse Løkåsveien og det oppstår fort
trafikkfarlige situasjoner ved videre atkomst med bil/traktor til/fra fy. 530.
Statens vegvesen vurderer derfor å etablere ny busslomme sørvest for veg til sko la.

Med bakgr i innomne merknader og intern prosess for øvrig er planar og bestemmelser
endret. Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien.

Endringene innebærer forslag ti ny busslomme mot fy. 530 som vil bedre trafikksikkerheten
for skolebara. Vegen opp til skola (Skoleveien) vil fortsatt benytes av kjøretøy og foreslås
derfor opprettholdt som offentlig kjøreveg og det foreslås isteden etablering av fortau (GS3)
på sørvestsiden av denne. Denne løsning gjør at skolebara får en gangveg mellom ny
busstopp og skola uten krssende kjøreveg.
Når det gjelder etablering av fortau (GS3) viser rådmanen til reviderte bestemmelser av
07.05.2013, § 5, pkt. 5.1 b), som lyder slik: Det settes ikke krav om at GS3 (fortau) skal
byggesfør ny skole i Valnesjjord er vedtatt lokalisert/opprettholdt på Løkåsåsen.

For å begrense unødig kjøring på Skoleveien vil skilting og evt. fysiske tiltak være et bedre
alternativ enn å omregulere denne til gang- og sykkelveg.

Lykkeløkka foreslås stengt mot Skoleveien. Eksisterende boligtomt B8 kan fortsatt ha
atkomst til Skoleveien. Ny avkjørsel mot fy. 530 er iht. håndbok 017.

Endringene anses som vesentlige. Revidert planforslag ble derfor sendt på en begrenset ny
høring til berørte parer i perioden 07.05 - 01.06.2013.

Denne høringen avstedkom ingen vesentlige merknader.



Rådmanen anbefaler at revidert planar av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og
reviderte bestemmelser av 07.05.2013 vedtas.

Fauske Eldreråd, 22.11.2012

"Fauske eldreråd har ingen merknader tilforslag til områdereguleringfor Solbakkgård,
56/3. "

Vurdering/Anbefaling: Ingen merknader.

Bodil Solbakk, 2.11.2012

Stiler spørsmål om fremgangsmåte/prosess i denne saken. Mener hjemmel/bruksrett til 56/3
ikke er avklart innenfor angjeldende pIanområde.

Vurdering/Anbefaling: Ifølge matrikkel er Odd Tore Solbakk hjemmelshaver til 56/3 og
fremmer forslag til områderegulering for Solbak gård, 56/3. Rådmannen anser at
foreliggende uttalelse i hovedsak berører privatrettslige forhold som ikke er relevant å
kommentere i arealplansaken.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3.

Revidert planar av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser
av 07.05.2013 godkjennes.

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien.

Even Ediassen
rådmann

Utskrift sendes:
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10,10,2011 ~ Plan beskrivelse

1.0 Innledning

1.1. Oppdragsgiver
Solbakk gård, Løkås, 8215 Valnesfjord. Kontaktperson: Odd Tore Solbakk, mob. 900269 46 og
e-post: veras ol L (fonline.no.

1.2 Eiendomsforhold
llanområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:

Gnr Bnr Hi em meIs haver Adresse Poststed

56 3 Odd Tore Solbakk Løkås 8215 Valnesfiord

121 1 Nordland fvlkeskommune. Prinsens gate 100 8048 Bodø

121 1 Statens Vegvesen Dreyfushammam 31 8002 Bodø

1.3 Planlegger
AlS Salten Kartdata, Eliasbakken 7,8205 Fauske. Tlf. 75 402480. Org.nr. 943 551 413.

1.4 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rettè for bygging av boliger med tilhørende lekeareal, atkomst
samt gang- og sykkelveg.

L.S Gjeldende planverk
Deler av området omfattes av reguleringsplan for Gang og sykkelveg Il Rv. 80-Strømsnes,
vedtatt av kommunestyret 16.02.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av
kommunestyret 30.07.1987.
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10.10.2011 Plan beskrivelse
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Gang og sykkelveg Il Rv, 80-Strømsnes, Formål landbruk er tidligere erstattet av formål
campingplass (plan fra 1987) og en liten del av formål boliger gjøres om til felles atkomst.

'1"",,(' J'-y' ',',",' '?"', .~".
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1.6 Konsekvenser endret plan

Ny plan medfører endring av formål campingplass til bolig, herav tillatt med bygging av inntil 5
nye boliger. Nærhet til skole og barnehage samt avsatt areal til lek gjør disse tomtene spesielt
attraktive for barnefamilier. Dette vurderes som positivt for Strømsnes som samfunn.

Etter pålegg fra Fauske kommune er dagens innkjøring til skolen gjort om til gang- og sykkelveg
med begrenset mulighet for kjøring jf. bestemmelser~ Dette vurderes som positivt med tanke på
trafikksikkerheten i området. Dette gjelder også muligheten for atkomst til området fra ny
avkjørsel fra Fv. 530 sørvest i området gir også økt trafikksikkerhet i form av bedre sikt.

2.0 Registreringer

2.1 Planområdet
Planområdet er på ca 20,0 daa og omfatter gnr.56 bnr.3 samt del av gnr. 121 bnr. 1 (Fv. 530).
Området ligger i Valnesfjord ca 12 km nordvest for Fauske sentrum.

UNT *
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10,10.2011 Planbeskrivelse

2.2 Eksisterende arealbruk

Området var tidligere benyttet til camping, men det er mange år siden driften av denne opphørte.
Det er 3 eneboliger innenfor området pr i dag, derav to er utleieboliger.

2.3 Skole/barnehage/forretninger

Nærmeste skole er Valnesfjord sentralskole og Valnesfjord barnehage (kommunal) på Løkås,

som ligger ca 100 m vest for området. Like vest for skoleområdet finnes en fotballbane. I området

finnes også en privat barnehage, Stemland Gårdsbarnehage. Det ca 550 m til nærmeste matbutikk
og det er ca 10 min i biltil Fauske med kjøpesenter samt flere butikker for klær, elektronikk,
jernvare m.m.

2.4 Infrastruktur
Lengst øst i planområdet går Fv. 530 (tidligere Rv. 80). Med omlegging av riksvegen er trafikken
gjennom området betraktelig redusert. Fartsgrensen på Fv. 530 langs området er 60 km/t. Ny plan
følger i hovedsak eksisterende system for gang- og kjøreveg.

2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold

Det er forligger ingen opplysninger om verneverdige kulturminner eller naturverdier/biologisk
mangfold av spesiell verdi innenfor området.

2.6 Grunnforhold
Grunnen i planområdet består i hovedsak av ca 20 cm med jordlag, noe fjell lengst nordøst i
området samt ellers består området i hovedsak av tørr og fast/kompakt leire.

2.7 Klimatiske forhold

Strømsnes er forholdsvis lite vindeksponert og har fine solforhold. Området har varierende
mengder med snø, men ansees ikke å være av slik mengde at det er i konflkt med tiltaket.

2.8 Støy
Fv. 530 går gjennom området og noe trafikkstøy kan forekomme. Trafikkstøyen i området er
betraktelig redusert etter omlegging av RV.80 og det ansees ikke som nødvendig med egne
støyberegninger.

2.9 Risiko- og sårbarhet (ROS)

Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt.

3.0 Planfremstiling

. 3.1 Planforslag

Plannavn er Solbakk gård - 56/3 ogplanid er 1841-2010004. Planforslaget består av:
. plankart av 06.04.2011, målestokk 1:1000 (vedlagt i A3)

. reguleringsbestemmelser av 28.09.2011

Reguleringsformålene vises på vedlagteplankart og er boliger, lekeplass, gangvei/fortau samt
kjørevei. Maksimal mønehøyde er satt til 9,0 m og utnyttelsesgrad er vist som bebygd areal (%-
BY A) som inkluderer parkering. Bestemmelsene er utformet i henhold til gjeldende lover og
kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg, gang- og kjøreatkomst m.m.
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3.2 Klima
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må
tas særlig hensyn tiL.

3.3 Tilgjengelighet

Området har god tilgjengelighet da det legges opp til sammenhengende gangvegsystem i
området. Universell utforming har ligget til grunn for utforming av bygg og tilhørende områder.
Det er små høydeforskjeller i området.

3.4 Barn og unge
Planarbeid er annonsert i hht. plan~ og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn til i
planleggingen ved lekeareaL. Trafikksikkerhet har vært viktig i prosessen da dette er skolevei for
flere barn og dagens innkjøring til skolen gjøres om til gang- og sykkelveg. Hovedatkomst til
skolen skal da ifølge kommunen være atkomst i vest i henhold til gjeldende reguleringsplan for
området, Løkåsen Valnesfjord, se pkt. 1.5.

35 Trafikkforhold
Trafikkforholdene langs Fv. 530 (tidligere Rv. 80)er betraktelig forbedret pga omlegging / ny
trasé for RV.80. Eksisterende avkjørsel fra Fv. 530 endres ikke, men denne atkomsten gjøres om
fra kjøreveg til gang- og sykkelveg med begrenset adgang til kjøring. Området får også atkomst
fra ny avkjørsel fra Fv. 530 og med tanke på brøyting av området legges det opp til mulighet for
gjennomkjøring.

3.6 Avfallshåndtering

Når det gjelder avfallhåndtering skal dette følge kommunens vedtekter og endelig løsning vil bli
vurdert i samråd med Iris.

3.7 Utbyggingsavtale
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale.

4.0 Planprosess og medvirkning

4.1 Deltakere i planprosessen

Fauske kommune: Jan-Erik Johansen.

4.2 Kunngjøring igangsatt planarbeid

Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 21.03.2009 og melding om planlegging
18.03.2009 sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

4.3 Innkomne forhåndsmerknader

Offentlge høringsinstanser

4.3.1 Sametinget, 14.04.2009

Har ingen spesielle merknader, men ber om tekst om arbeid i marken, jf. § 8 i
kulturminneloven tas med i bestemmelsene.

4.3.2 Jernbaneverket, 15.04.2009

Ingen merknader.
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4.3.3 Fylkesmannen i Nordland, 22.04.2009
Landbruksfaglig uttalelse: Ingen overordnet planavklaring. Forutsetter hensyn jordvern.

Vår kommentar: Det forelå to vedtatte analoge planer som berører området. Disser er i
ettertid er skannet og georeferert. Det gjør det er i hovedsak formål campingplass som
gjøres om til boligformåL. Kommunen har i planprosess for kommuneplanens arealdel sett
positivt på dette og det antas athensyn til jordvern er vurdert i denne prosessen.

4.3.4 Statens vegvesen, 24.04.2009

Forutsatt eksisterende atkomst benyttet, ellers ingen merknader.

4.3.5 Reindrifsforvaltningen i Nordland, 27.04.2009

Duokta reinbeitedistrikt har ingen merknader og det har heller ikke reindriftsforvaltningen
da området ikke berører viktige reindriftsinteresser.

4.3.6 Fylkesmannen i Nordland (FM), 05.05.2009
Beredskapsfaglig innspill: Risiko og sårbarhet skal vurderes tidlig i prosessen og
synliggjøres i plandokumentene spesielt med hensyn på Rv. 80.

Vår kommentar: FM sjekkliste er vedlagt og problemstiling Rv. 80 ivaretas i
plandokumentene.

4.3.7 Nordland fylkeskommune (Nfk), 11.05.2009
Planfaglig vurdering: Viser til fylkesplan, universell utforming, estetikk og krav til
medvirkning. Kulturminnefaglig vurdering: Ingen kjente verneverdige kulturminner.

Direkte berørte parter og naboer

Ingen innspilL.

4.4 Samarbeid
Det ble avholdt oppstartskonferanse 13.05.2009 med Fauske kommune v/Jan-Erik Johansen.

5.0 Vedlegg

1. Plankart i A3, M i: i 000
2. Plan vist på ortofoto i A3, M i: 1000

3. Planbestemmelser

4. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader
5. ROS-sjekkliste

Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Fauske
kommune. .
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PLANBESTEMMELSER
ti områderegulering for

Solbakk gård - 56/3

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Si!!n.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 21.03.2009 R.H.B.

l.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs behandling i planutvalget
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Vedtatt kommunestyret

Planident: 1841-20 L 0004

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget. dokument.

Dato.....................................,...;..................................................................
ordførerens underskrift

~ Planbestemmelsene er utarbeidet 28.09.2011 av
AlS Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune
og Solbakk Gård

Revidert:
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§ 1

GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på planartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Anen
veggrunn - tekniske anlegg.

§2

Plan erstatter deler av "Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Il, Rv.80-Strømsnes" vedtatt
av kommunestyret 16.02.1981 og stadfestet av Fylkesmannen i Nordland 03.06.1981 og deler
av "Reguleringsplan for Løkåsen, Valnesfjord" vedtatt av kommunestyret den 30.07.1987.

§ 3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling
. haronerer med bebyggelsen omking. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllnger, murer o.L. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.

3.1 Bebyggelse og anlegg, B1-B8.

a) Eksisterende bygninger på Bl og B5-B6 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
må tilpasses bestemmelsene og eksisterende bebyggelsemed hensyn til form og
materialvalg.

b) Bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal mønehøyde er 9,0 m og
gesimshøyde 7,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan
ha en grflate på inntil 50 m2 og maksimal mønehøyde er 5,Om måltfra
gjennomsnittlig planert terreng.

c) For enebolig må det anlegges minimum 2 biloppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje
kan erstatte en biloppstilingsplass.

d) Det samlede bebygde areal (%- BYA) skal ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal,
inkludert parkeringsareaL. .

3.2 Lekeplass, LEK1.

a) LEK1 er felles lekeområde for boliger på B 1-B8 og kan opparbeides med sandkasse,
huskestativ o.L. Det tilates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i området.
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§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg, FAl.

a) FAl er felles kjøreatkomst ti boliger på gn. 56 bnr. 3.

4.2 Gang- og sykkeveg, GSl-GS3.

a) GS1-GS2 er eksisterende gang- og sykkelveg og kan opprettholdes og vedlikeholdes
som før.

b) Avkjørsel fra Fv. 530 omgjøres til gang- og sykkelveg, GS3. Det tilates ikke
motorkjøretøy med untak av atkomst til 56 og bnr. 3, 17 og 57 samt vareleveranse til
Valnesfjord oppveksts enter samt ved brøyting, transport av personer med nedsatt
funksjonsevne og evt. ambulansetransport.

c) Atkomst til Valnesfjord oppvekstsenter skal skje vìa atkomstveg på vestsiden av
oppvekstsenteret, vist i gjeldende reguleringsplan for Løkåsåsen Valnesfjord av 1981.

4.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Inenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrnn som grøfter, skjæringer /
fyllinger, plass tH snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veglgang- og
sykkelveg.

§ 5
DIVERSE BESTEMMELSER

5.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser

a) Ved hver enkelt byggesøknad skal det medfølge fasadetegninger og situasjonsplan,
som skal vise bebyggelse, eksisterende og planert terrengnivå ut ti nabogrense. Planen
skal også vise avkjørìng tìl tomten samt oppstilingsplasser for biler.

b) Skulle det under arbeid i marken kOnime frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, niå arbeidet stanses og meldìng sendes
kultuinnemyndìghetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kultuinner, §
8..Sametinget skal ha særskilt varseL.

5.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre motgtnnen og skaltilrettelegges for
egnettiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i
inneluften. Nødvendìge sikrngstiltak mot radongass skal være dokumentert ved
byggesøknad.
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5.3 Tilgjengelighet

a) Gangveger, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i
planområdet skal etterstrebe universell utforming.

5.4 Energi

a) Bygninger skal tilfredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
til en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

5.5 Støy

a) Alleboenheter/bygninger med støyfølsombru skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB
på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bru. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23~07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav ti innendørs støynivå
skal være tilfredsstilt med de krav tilluftskifte/ventiasjon som følger av teknisk
forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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§l
GENERELT

Reguleríngsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrense. Området reguleres ti følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg, Lekeplass.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Gang- og sykkelveg, Annen

veggrunn - tekniske anlegg.

§ 2

Plan erstatter deler av "Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Il, Rv.80-Strømsnes" vedtatt
av kommunestyret 16.02.1981 og stadfestet av Fylkesmannen i Nordland 03.06.1981 og deler
av "Reguleringsplan for Løkåsåsen, Valnesfjord" vedtatt av kommunestyret den 30.07.1987.

§3
BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindus inndeling
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tipasses terreng for å unngå større
skjæringer, fyllnger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en titalende utforming.

3.1 Bebyggelse og anlegg, Bl-B8.

a) Eksisterende bygninger på B3-B4 og B8 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin
nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen
mâtipasses bestemmelsene og eksisterende bebyggelse med hensyn ti form og

materialvalg.

b) Bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal mønehøyde er 9,0 m og
gesimshøyde 7,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje kan
ha en grunnflate på inntil 50 m2 og maksimal mønehøyde er 5,0 m målt fra
gjennomsnittlig planert terreng.

c) For enebolig må det anlegges minimum 2 bil oppstilingsplasser pr. boenhet. Garasje
kan erstatte en biloppstilingsplass.

d) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal,
inkludert parkeringsareal. .

3~2 Lekeplass,LEKL.

a) LEKI er felles lekeområde for boliger på BI-B8 og kan opparbeides med sandkasse,
huske stativ o.l. Det tilates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i området.
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§4
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg, Lykkeløkkaog Skoleveien.

a) Lykkeløkka er felles kjøreatkomst til boliger på gnr. 56 bnr. 3. Vegen skal stenges
med bom mot Skoleveien. Eksisterende boligtomt B8 vil ha atkomst til Skoleveien.

4.2 Gang- og sykkeveg, GS1-GS3.

a) GS 1-0S2 er eksisterende gang- og sykkelveg og kan opprettholdes og vedlikeholdes
som før.

b) GS3 er fortau langs Skoleveiens sørside.

c) Atkomst ti Valnesfjord oppvekstsenter skal også skje via atkomstveg på vestsiden av
oppvekstsenteret, vist i gjeldende reguleringsplan for Løkåsåsen Valnesfjord av 1987.

4.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg.

a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer /
fyllnger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende og ny veglgang- og
sykkelveg.

§5
DIVERSE BESTEMMELSER

5.1 Utbygging - rekkefølgebestemnielser

a) Ved hver enkelt byggesøknad skal detmedfølge fasadetegninger og situasjonsplan,
som skal vise bebyggelse, eksisterende og planert terrengnivå ut til nabogrense. Planen
skal også vise avkjøring ti tomten samt oppstilingsplasser for biler.

b) Det settes ikke krav om at OS3 (fortau) skal bygges før ny skole i Valnesfjord er
vedtatt lokalisert/opprettholdt på Løkåsåsen.

c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for
eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnemyndighetene omgående,jf. Lov9. Juni 1978 nr. 50 Om kulturminnet, §
8. Sametinget skal hå særskilt varseL.

5.2 Radon

a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperremotgrunnen og skal tirettelegges for
egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i
inneluften. Nødvendige sikringstilakinot radongass skal være dokumentert ved
byggesøknad.
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5.3 Tilgjengelighet

a) Gangveger, uteområder og atkomst dl bygninger skal i størst mulig grad utformes slik
at det sikres tigjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle titak i
planområdet skal etterstrebe universell utfOffing.

5.4 Energi

a) Bygninger skal tifredsstile krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den
ti en hver tid gjeldende teknisk forskrift.

5.5 Støy

a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB

på uteplass og utenfor rom ti støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt
støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige LSAF 70 dB. Krav til innendørs støynivå
skal være tilfredsstilt med de krav tilluftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Kommunal- og beredskapsavdelingen

Sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

VIKTIO! Denne sjekklista er ikke komplett - men den kan brukes som et hjelpemiddel i den
kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av
arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kue ha betydning for
planarbeidet.

Forslagstiler må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opplbehandlet i arealplanen.
Alle punkter skal være vudert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruen.

Nyttig bakgrsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bL.a.
være:
. "Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser" (DSB 1994)

. "Retningslinjer for Fylkesmanens bru av innsigelse i plans aker etter plan- og
bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen"
(DSB 1997)

. Rundskriv OS-1/01 - "Rundskrv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på
beredskapsområdet" (DSB 2001)

. Rundskriv T -5/97 - "Arealplanlegging og utbygging i fareområder" (MD 1997)

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

Områderegulering forSoibakk gård -56/3, Fauske
_ _ _ _ ._ _. _ _ _ ii _._ _ -_ _ ii _ _ _.. _ _ _ ii -.. _ _ _ ii ii -_ _ -._ _ _. _ _ .. ii - - - -
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J ord-/leire-/løsmasseskred Nei

Kvikkleire, ustadi ennforhold Nei

Steinras, steins ran Nei

Is-/snøskred Nei

K" ente historiske skred, utbredelse Nei

Flomfare Nei

Springflo Nei

Flomsonekart, historiske flomnivå Nei

Sterkt vindutsatt, stormorkan etc. Nei

Menedbør Nei

Store stimen der Nei

Radon Nei Tas hensyn til i planbestemmelser.

Anet... Nei

Utbyggingsplaner (boliger,
fritids bebyggelse, næring/industri,
infrastrutu etc.) i nærheten av:

drkkevanskilder, nedbørsfelt,
grnnvann
landbrusareal
oppdrettsanlegg m.m.

7 vurdere nødv. titak, båndle ing etc.

Nei
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Branneks los' on ved industrianle Nei

K'emikalieutslipp o.a. foruensning Nei

Olje-/gassanle Nei
Lagringsplass for farlige stoffer f.eks.
industrianlegg, havner, bensinstasjoner, Nei
radioaktiv la in

Nei

Anlegg for deponering og destrusjon av Nei
farli avfall

Strålin sfare fra div. installas'oner Nei

Gamle llplasser Nei

Foruenset grnn og sjøsedimenter, endret Nei
bruk av amle industritomter

Miltære og sivile s efelt Nei

Dumpeområder is' ø Nei
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Vil utilsiktede/ukontrollcrte hendelser som
kan inntreffe på nærliggende transportrer
utgjøre en risiko for området? Nei

hendelser på veg
hendelser på jernbane
hendelser på sjø/van
hendelser i luften

Veger med mye transport av farli ods Nei

Ul kkesbelastede ve er Nei

Stø soner ved infrastrtur Nei

Skole!barneha . e Nei

Fl lass Nei

Vikti veilernbane Nei

Jernbanestas' on/ussterminal Nei

Havn Nei

Vanverk/kraftverk Nei

Undervannslednin er/kabler Nei

Bru/Demnin Nei
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TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD

Vedlegg: K-sak 106/12 Hovedvannledning Vatnbygd - Fineid

Kart over ledningstrase

Sammendrag:

Bakgrunn

K-sak 106/12 (vedlagt) viser bakgruen for prosjektet.

Etter at vedtaket var gjort ble anbudskonkuransen avlyst og nye konkurransedokumenter for en
åpen anbudskonkurranse utarbeidet. Fauske kommune fikk da inn tilbud fra 4 entreprenører.
Disse anbudene tilfredsstilte ikke kravene i konkurransegrulaget. Fauske kommune valgte da, i
samråd med Innjøpsservice Advokatfirma AS, en anen konkurranseform (konkurranse med

forhandling) hvor det er ført direkteforhandlinger med følgende 3 anbyderne; A. Moan AS,
Saltdal Rør & Entreprenør AS og Thore Magnussen AS & Sønn. Det fjerde firmaet Artic
Seawork AS valgte å ikke forhandle videre.

Valg av entreprenør

Etter forhandling er Saltdal Rør & Entreprenør AS valgt som hovedentreprenør for prosjektet på
bakgru av at de leverte det beste tilbudet. Anbudsprisene er nå blitt høyere og prosjektet må
tilføres midler for å la seg gjennomføre.

Kostnadsoversikt

Kontraktssum Saltdal Rør & Entreprenør AS inkL. byggeledelse og uforutsett: kr. 9,8 milL.

Ubrute lånemidler pr. april 2013: - kr. 6,3 mì1
Nyt tì1eggslån: kr. 3,5 milL.



Opptak av tileggslånet vil medføre en økning av den årlige vanavgifen på ca. kr. 50,- pr.
abonnent pr. år.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 milL. for å full finansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnbygd og Finneid.

PLUT-038/13 VEDTAK- 21.05.2013

Rådmanens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid.

FOR-055/13 VEDTAK- 03.06.2013

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tileggslån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid.

Even Ediassen
Rådman
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HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD - FINNEID

Vedlegg: Notat fra Barlindhaug Consult AS datert 24/2-2012.
Kart over området Vatnbygdl Fineid

Sammendrag:

Bakgrunn

Fauske kommune bygde tidlig på 1960-tallet ut vannforsyningen fra Stengvan og til
sentrsområdene i Fauske. Vannledningen ble da anlagt som sjøledning fra Vatnan og til
Finneid. Tidlig på 1980-tallet ble det brudd på denne hovedvanednngen midt i Nervatnet.
Dette ble løst ved å trekke inn en Ø280 mm PE-ledning inn i den ødelagte vanedningen. Denne
Ø280 mm-ledningen er i dag en flaskehals for vanforsyningen til Fauske ved at den begrenser
både trykk og mengde til sentrsområdet. Brannvannsdekningen og forsyningssikkerheten til
de høyereliggende områder (Hauan, Leivset mm) er i dag spesielt sårbar.

Tidligere utførte prosjekter

Fauske kommune staret i 2005 et prosjekt hvor det var planlaÌr å anlegge hele sjøledningen som
landledning. I perioden fram til 2008 ble det i egenregi anlagt en ny ø500 PE-ledning fra Vatnan

(hvor dagens hovedvannedning går ut i Nervatnet) og fram til avslutning ca. 250 m vest for
Vatnvika. Etter 2008 har videreføring mot Finneid stoppet opp på gru av nedprioritering i
forhold til andre prosjekter.

Videreføring mellom Vatnvika og Finneid

Fauske kommunestyre bevilget i 2010 kr. 3,5 mil. til videreføring av ny hovedvanledning
mellom Vatnbygda og Finneid. Det ble våren 2011 utarbeidet et konkuransegruag hvor det
var planlagt videreføring av hovedvanledningen som landledning (ca. 600 m) langs gamle
Vatnbygdveien fram til Kobbsteinen og videre som sjøledning (ca. 900 m) fra KobbsteInen og til
Finneid (hvor dagens sjøledning kommer i land).



Prosjektet ble lagt ut på Doffin (database for offentlige anskaffelser) sommeren 201 1. Ved
åpning av anbudene var det kun 2 anbydere. Da anbudene ble gjennomgått ble det konstatert en
betydelig prisdifferanse mellom budsjettkalkulasjon og de innomne anbud. Det ble derfor valgt
å avlyse konkuransen og vudere alternative løsninger. Se vedlagte innledning for utfyllende
beskrivelse.

I forbindelse med prosjektering og utlysing har det i 2011 medgått kr. 0,5 milL. i prosjektet.

Barlindhaug Consult AS og Fauske kommune har vinteren 2011/12 blant annet sett på et
alternativ med å føre sjøledningen fra Vatnvika og til Finneid, dvs. en lengre del (ca. 1175 m) av
sjøledningen legges i Nervatnet og ikke på land langs gamle Vatnbygdveg fram til Kobbsteinen
som tidligere planlagt.

Kostnadsbergning nytt revidert alternativ

Vedlagt er utarbeidet kostnadsberegning for begge alternativer hvordet framkommer at
alternativ 2 med forlengèt sjølednng kommer ut med en totalkostnad på kr. 6,5 mil. Dette er ca.
1,4 mil. mindre enn det opprinnelige alternativet.

t':t

Kostnader og finansiering

Kostnader:

Kostnadsberegning nyt revidert alternativ:
Medgåtte prosjekteringskostnader:
Totalt:

kr. 6,5 mil.
kr. 0,5 mil
kr. 7,0 milL.

Finansiering:
Bevilget ik-sak 3811 o:

Bevilgning 2012:

Totalt:

kr. 3,5 mil.
kr. 3,5 mil.
kr. 7,0 mil

På gru av tidligere opparbeidet vatfond villånopptaket ikke medføre økte vanavgifter på
kort sikt.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og til Finneid.

PLUT-047/12 VEDTAK- 16.04.2012

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMNNSKAPET:



Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 milL. for å full 
finansiere ny

hovedvannedning mellom Vatnvika og til Finneid.

FOR-074/12 VEDTAK- 23.04.2012

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 mil. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og til Finneid.

KOM-I06/12 VEDTAK- 10.05.2012

Formanskapets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et lån på kr. 3,5 milL. for å fullfinansiere ny
hovedvanledning mellom Vatnvika og til Finneid.

R7JU~~~ftS
~JtVannJo
formannskapsse etær

Utskrift sendes:
Enhetsleder VV A til videre forføyning
Økonomisjef
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Sak nr.: 063/13 FORMNNSKAP Dato: 20.06.2013
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FOLKEHELSEUTVALG I FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med igangsatt arbeid med folkehelse i 2009 ble det definert mandat for
folkehelsearbeidet samt opprettelse av folkehelseutvalg. (KOM-048/09). Utvalgets hensikt var å
foreslå strategier og utarbeide planer for folkehelsearbeidet i Fauske kommune.

Det ble lagt vekt på at folkehelsearbeidet handler om alle som bor i Fauske kommune og at det
krever en solid politisk, administrativ og faglig foranking. Formanskapet ble styringsgruppe
for folkehelsearbeidet.

Siden 2009 har mye skjedd innen folkehelseområdet i Fauske kommune. Kommuneplanens
samfunnsdel er revidert og folkehelse er sterkt fokusert i planen.

Folkehelseutvalget fra 2009 består av:

1) Ordfører i Fauske kommune
2) Enhetsleder familesenteret/helse

3) Enhetsleder plan - utvikling

4) Kommuneoverlege

5) En representant fra NAV
6) En representant fra Fauske videregående skole

7) En representant rekrttert gjennom Fauske idrettsråd

8) En representant rekruttert gjennom Fauske Frivilighetssentral
9) En representant fra Valnesfjord Helsesportssenter

10) En representant rekruttert gjennom Fauske næringsforu
11) En representant rekrttert gjennom Kommunalt foreldreutvalg (KF AU) i Fauske kommune
12) En representant fra Fauske eldreråd

Sekretær: Folkehelserådgiver



Saksbehandlers vurdering:

Folkehelseutvalget har ikke vært i drift på 1 lh år. Ideen med å ha et bredt sammensatt utvalg er
god. A samle alle medlemmene av utvalget og få et oppriktig engasjement i en ellers travel
hverdag har vist seg å være utfordrende. Det er behov for å gjøre folkehelseutvalget om til et
mere handlekraftig utvalg med færre representanter enn tidligere, og med politisk og
administrativ deltakelse.

Folkehelseutvalget mandat skal som tidligere vedtatt være å bidra til gode oppvekst- og levekår
for alle i Fauske kommune (KOM-048/09). Arbeidet skal preges av fremmende strategier med
fokus på fakorer som bidrar til helse og hvordan menneskelige ressurser utvikles. Dette
innebærer konket og målrettet arbeid på områder som skole og barnehage, bo- og nærmiljø,

infrastruktur og byutvikling, fritid og arbeidsliv.

Utvalget skal arbeide for at for innbyggerne i Fauske kommune får:
· En god start i livet
· En god oppvekst

· Et helsefremmende voksen- og arbeidsliv
· En helsefremmende alderdom

For å få til dette skal utvalget arbeide for
· å gjøre det enklere for individet å ta ansvar for egen helse
· å etablere brede allanser for folkehelsearbeidet mellom offentlig, frivilig og privat sektor
· å stimulere helsetjenesten til å forebygge mer og ha økt fokus på helsefremmende strategier
· å utvikle kunskapsbaserte tiltak og praksis på alle nivå og områder i kommunen

Som tidligere er formannskapet folkehelseutvalgets styringsgruppe.

Folkehelseutvalget representanter oppnevnes for 2 år av gangen, med mulighet til forlengelse for
å opprettholde kontinuitet i utvalget.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med:

1. To politisk representanter oppnevnt av formanskapet.
2. To administrative representanter oppnevnt av rådmanen.
3. Folkehelserådgiver Irene Larssen.

Even Ediassen
rådmann


