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FAUSKE KOMMUNE 
 

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE 
 

Tid: 03.10.2013 kl.: 10:00 - 18:00 

Sted: Administrasjonsbygget, kantina 

 

Til behandling: Saksnr.  056/13 - 068/13  
 

Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 eller berit.johnsen@fauske.kommune.no 

(Husk begrunnelse) 
 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i 

sakene. 

 

 

SAKSLISTE : - MØTE NR  5/2013 

 

Presentasjon av RKK 

 

Sak nr.: Sakstittel: 

056/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

057/13 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

058/13 REFERATSAKER I PERIODEN 

059/13 ØKONOMIMELDING NR. 2/2013 

060/13 OPPSIGELSE AV AVTALE OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 

TJENESTE 

061/13 ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE 

062/13 ADMINISTRATIV STRUKTUR 

063/13 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016 

064/13 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

065/13 UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV 

TOMTEFELT 

066/13 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013 

067/13 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - KAI 

INGE SLETVOLD 

068/13 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUSKE 

EIENDOM KF 
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ordfører formannskapssekretær 
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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    056/13 KOMMUNESTYRE Dato:  03.10.2013 

 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 4/2013 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2013 godkjennes. 

 

 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

 
KOMMUNESTYRET 

 

 

 

Møtedato: 20.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/13 - 055/13 

Møte nr: 4/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Alt For Innbyggerne:  

Bjørn Inge Gabrielsen. 

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Tom Vidar Karlsen, Trine Nordvik Løkås, Ottar Skjellhaug, Anne Grethe 

Lund, Linn Normann Godtfredsen, Bernt Gøran Lund, Steffen Halsbakk, Lisbeth Kvæl, Eirik Barstrand. 

Felleslista: 

Jørn Stene, Hege Harsvik, Kjetil Sørbotten, Nils-Christian Steinbakk  Kjell Eilertsen. 

Fremskrittspartiet: 

Kenneth Svendsen, Marit Stemland, Dag-Willy Nyrud, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Hege E. Larsen. 

Kristelig Folkeparti: 

Rødt: 

Per-Gunnar Kung Skotåm. 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ole Tobias Orvin. 

Venstre: 

 

Varamedlemmer: 

Hilde Dybwad, Vigdis Kristensen, Jøran Paulsen, Ari Tollånes, Åshild Uhre, Finn Utheim. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjefer, personalsjef, regnskapssjef, økonomisjef, prosjektleder skoleutbygging, 

enhetsleder skole, prosjektleder eiendomsforvaltning, folkehelserådgiver, formannskapssekretær, presse 

radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 20. juni 2013 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

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  26.09.13  

 

MERKNADER: 
 

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

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

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

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Åse Fauskrud med elevene 

Emma Granholm på fløyte og Astrid Haugberg Slettmyr på klarinett. 

 

Næringspris 2012 ble utdelt til Øyvind Jensen Termotransport AS. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Under sak 44/13, 45/13 og 46/13 blir det felles presentasjon fra rådmannen og ønske 

om generaldebatt med avstemming i hver sak. 

 Nils Christian Steinbakk (FL): Etterlyser protokoller fra kontrollutvalget som 

referatsak. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Nils Christian Steinbakk: 

Ordfører svarte. Ordfører skal se til at dette blir gjort. 

 

Tema: Status skoleutbygging v/prosjektleder skoleutbygging Evald Solbakken. 

 

Hege Harsvik (FL), Kjetil Sørbotten (FL) og Eirik Barstrand (AP) innvilget permisjon fra 

48/13. 

 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

042/13 GODKJENNING AV MØTEBOK 

043/13 HELHETLIG VURDERING AV DEN KOMMUNALE 

EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE KOMMUNE 

044/13 ØKONOMIMELDING 1/2013 

045/13 BUDSJETT 2013 - DRIFTSTILPASNINGER 

046/13 PERSPEKTIVMELDING 2014-2025 

047/13 HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA 

048/13 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 

049/13 PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS 

BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE 

RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET 

050/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012. 

051/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN 

052/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98 

053/13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3 

054/13 TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD 

055/13 FOLKEHELSEUTVALG I FAUSKE KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 



 

042/13: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 3/2013 godkjennes. 

 

 

KOM-042/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

043/13: HELHETLIG VURDERING AV DEN KOMMUNALE 

EIENDOMSFORVALTNING I FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 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 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill 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, fom. 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 stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 

kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere 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. Rådmannen 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 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. 

år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling 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 fom 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 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill 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-074/13 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, fom. 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 stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 

kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere 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. Rådmannen 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 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak pr. 

år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

 

Formannskapets innstilling 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 fom 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 

herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill 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. 

 

 

KOM-043/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Rådmannen orienterte. 

 

Kjetil Sørbotten (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, fom. 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 stilling til om prinsippet om kostnadsdekkende husleie skal 

innføres for den kommunale eiendomsmasse, inkludert de kommunale boliger, vil 

kommunestyret ha seg forelagt fra rådmannen en utredning som belyser hvilke 

konsekvenser dette kan få for brukere 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. Rådmannen 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 mill. til ekstra vedlikeholdstiltak 

pr. år gjennom de 10 neste årene. Dette innarbeides i budsjettdokumentet for 2014 og 

økonomiplanen. 

 

Formannskapets og driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer avgitt 

for FL’s forslag. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret bestemmer å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen fom 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 herunder inkludert de kommunale boliger. 

5. Kommunestyret bevilger kr 5 mill 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. 

 

 

044/13: ØKONOMIMELDING 1/2013  
 

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. 

 

 

KOM-044/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 



Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (AP) foreslo: 

1. Økonomimeldingen tas til orientering. Det vedtas følgende tilleggspunkter: 

2. Det forutsettes at budsjettene på enhetene holdes innenfor tildelt ramme. 

Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen på alle enheter, og iverksette 

nødvendige tiltak og konsekvenser for de enheter som avviker fra budsjettet.   

3. For store personalkostnader er hovedårsaken til overforbruk på enhetene. 

Prosessen med nedbemanning og et kritisk blikk på opprettelsen av nye stillinger 

videreføres. Innen utgangen av året skal Rådmannen ha gjennomført en 

nedbemanningsprosess som gir en reduksjon på minimum 20 årsverk med virkning 

fra senest 1.1. 2014. Dette arbeidet skal skje uten bruk av oppsigelser og i nær 

dialog med de ansatte. 

4. Vikarbruk er en av årsakene til overforbruket. Det skal kun brukes vikarer når det 

er strengt nødvendig. Alle forskrifter skal følges. Rådmannen bes utrede hvorvidt 

man kan bruke pensjonister som vikarer.  

5. Rådmannen skal ved ledighet i stillinger vurdere inndragelse av stillingen ved 

hvert enkelt tilfelle eller holde stillingen vakant ut året. 

6. Det foregår nå en rekke prosjekter med prosjektstillinger. I en tid med behov for 

tilpasning av drifta, vil vi signalisere en kritisk gjennomgang av alle 

prosjektstillinger i kommunen. Vi ber rådmannen i løpet av høsten legge frem en 

sak som gir oversikt over og en vurdering av nødvendigheten av alle 

prosjektstillingene.  

7. Flere bemanningsprosjekter foregår i Fauske kommune. Disse vil alle bli vurdert i 

løpet av høsten. 

8. Fauske kommune er en IA-bedrift. Rådmannen skal starte en jobb for å 

implementere denne ordningen i større grad enn i dag, med mål om å få ned det 

legemeldte sykefraværet.  

9. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 vil vi signalisere en gjennomgang av 

tjenestetilbudet for å sikre riktig ressursbruk opp mot brukerne. Slike avklaringer 

er nødvendige for å sikre at prosentandelen av ressursene fordeles etter 

pleietyngdegruppe.  

 

AP/H’s forslag ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer avgitt for formannskapets 

innstilling. 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimeldingen tas til orientering. Det vedtas følgende tilleggspunkter: 

2. Det forutsettes at budsjettene på enhetene holdes innenfor tildelt ramme. 

Rådmannen skal følge den økonomiske utviklingen på alle enheter, og iverksette 

nødvendige tiltak og konsekvenser for de enheter som avviker fra budsjettet.   

3. For store personalkostnader er hovedårsaken til overforbruk på enhetene. 

Prosessen med nedbemanning og et kritisk blikk på opprettelsen av nye stillinger 

videreføres. Innen utgangen av året skal Rådmannen ha gjennomført en 

nedbemanningsprosess som gir en reduksjon på minimum 20 årsverk med virkning 

fra senest 1.1. 2014. Dette arbeidet skal skje uten bruk av oppsigelser og i nær 

dialog med de ansatte. 

4. Vikarbruk er en av årsakene til overforbruket. Det skal kun brukes vikarer når det 

er strengt nødvendig. Alle forskrifter skal følges. Rådmannen bes utrede hvorvidt 

man kan bruke pensjonister som vikarer.  

5. Rådmannen skal ved ledighet i stillinger vurdere inndragelse av stillingen ved 

hvert enkelt tilfelle eller holde stillingen vakant ut året. 

6. Det foregår nå en rekke prosjekter med prosjektstillinger. I en tid med behov for 

tilpasning av drifta, vil vi signalisere en kritisk gjennomgang av alle 



prosjektstillinger i kommunen. Vi ber rådmannen i løpet av høsten legge frem en 

sak som gir oversikt over og en vurdering av nødvendigheten av alle 

prosjektstillingene.  

7. Flere bemanningsprosjekter foregår i Fauske kommune. Disse vil alle bli vurdert i 

løpet av høsten. 

8. Fauske kommune er en IA-bedrift. Rådmannen skal starte en jobb for å 

implementere denne ordningen i større grad enn i dag, med mål om å få ned det 

legemeldte sykefraværet.  

9. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 vil vi signalisere en gjennomgang av 

tjenestetilbudet for å sikre riktig ressursbruk opp mot brukerne. Slike avklaringer 

er nødvendige for å sikre at prosentandelen av ressursene fordeles etter 

pleietyngdegruppe.  

 

 

045/13: BUDSJETT 2013 - DRIFTSTILPASNINGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap 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 punktet til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

H’s forslag kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag (egen sak) ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med H’s endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 3 

stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 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 innstilling 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 formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 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 innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å bedre 

budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

KOM-045/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Det vises til rådmannens framlagte oversikt over tiltak og pågående prosesser for å 

bedre budsjettbalansen i Fauske kommune. Driftsutvalget anbefaler formannskap og 

kommunestyre å gi sin tilslutning til disse med følgende endring i plan og 

kommunaltekniske tjenester: 

Kulepunkt 2. 

Endres til: 

 Stenging av Sulisbadet midlertidig. 

 

 Ønsker ei eventuell stenging av Sulisbadet tatt opp som egen sak. 

 

 

046/13: PERSPEKTIVMELDING 2014-2025  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 



1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når en 

målsetting på 3 prosent. 

3. Fellesinntektene slik det fremkommer i perspektivmeldingen , unntatt statlige 

rammeoverføringer, blir benyttet som en forutsetning i økonomiplanperioden 2014-2017. 

Statlige rammeoverføringer i perioden oppdateres iht statsbudsjettet.  

4. Budsjettrammen 2014 for alle resultatenhetene samlet er 460,6 mill. kroner.  

5. Rådmannen fordeler totalrammen på de enkelte resultatenhetene, slik at 

rammebudsjettering kan gjennomføres. 

 

 

FOR-052/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

To første pkt. i rådmannens innstilling vedtas. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når en 

målsetting på 3 prosent. 

 

 

KOM-046/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 30 mot 1 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Perspektivmeldingen tas til orientering 

2. Målsettingen om korrigert resultatgrad oppholdes for å oppnå et godt økonomisk 

fundament for fremtiden. For 2014 er målet er 1,5 prosent, og at en innen 2020 når 

en målsetting på 3 prosent. 

 

 

047/13: HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I SULITJELMA  
 

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. Rådmann 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 VEDTAK-  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. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

AP’s forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

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 rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

ELD-017/13 VEDTAK-  30.05.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling 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. Rådmannen 

bes straks fremlegge en plan for rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

KOM-047/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Per-Gunnar K. Skotåm (R) foreslo: 

Legetjenesten i Sulitjelma videreføres snarest mulig. 

 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 

Rådmannens forslag med følgende pkt. 1: 

Helse og omsorgstjenester i Sulitjelma ivaretas i fremtiden gjennom hjemmebaserte 

tjenester. Det vurderes, etter behov, å etablere 4-6 boenheter i form av omsorgsboliger 

i Sulitjelma. 

 

H’s forslag fikk 7 stemmer og ble forkastet. 

R’s forslag fikk 11 stemmer og ble forkastet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer. 

 

VEDTAK: 

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 rehabilitering av Sagatun med 

kostnadsoverslag og finansiering, inklusiv tilskuddsmidler. 

 

 

048/13: 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  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

 

PLUT-050/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Ari Tollånes (H) fremmet forslag på vegne av AP og H: 

3. Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning med bruk 

av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge en 

turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense kommune og 

denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid om dette med 

nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset til 

en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde vært 

tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i den nye 

forsøksordningen. 

 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter bestemte 

løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik at 

bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har god 

erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 



2.I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til 

Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det er langt mellom 

offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei . 

 

3.I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å legge til 

rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold inneværende 

ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende ordning være en god 

videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

AP/H’s forslag pkt. 3 og 4 og rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

3) Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

4) Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning med 

bruk av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 

 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge en 

turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense kommune og 

denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid om dette med 

nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har blittbegrenset 

til en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde 

vært tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i 

den nye forsøksordningen. 

 



1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter bestemte 

løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik at 

bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har god 

erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2. I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som grenser til 

Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det er langt 

mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli 

uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei  

 

3. I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å 

legge til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen 

fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold 

inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende ordning 

være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

KOM-048/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune søker deltakelse i nytt kommunalt forsøk med snøscooterløyper i 

perioden 2014 til 2018. 

 

2) Arbeidet med kommunedelplan med tema motorferdsel stilles i bero inntil videre. 

 

3) Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra USS. 

 

5) Kommunestyret vedtar følgende uttalelse vedrørende høring av forslag endring i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann: 

Fauske kommune er en av 7 kommuner som deltar i nåværende forsøksordning 

med bruk av motorkjøretøy i utmark /etablering av scooterløyper. 

Fauske kommune har i den forbindelse utarbeidet en egen plan for dette formålet, 

motorferdselsplan, som tilrettelegger for scooterløyper etter bestemte traseer til 

fritidsbebyggelse. 



 

I den forbindelse har fylkesmann, etter vedtak i kommunestyre, åpnet for å anlegge 

en turist/tilknytningsløype til det Svenske løypenett. Fauske er en grense 

kommune og denne tilknytningsløypa er forholdsvis kort og det er godt samarbeid 

om dette med nabokommunen på Svensk side. 

 

Denne ordningen har kommunen god erfaring med, og motorferdsel har 

blittbegrenset til en liten del av kommunens friluftsarealer. 

Inneværende ordning har ikke vært evaluert fra direktoratet siden 2006, det burde 

vært tatt en nøye evaluering av forsøksordningen for å få med noen erfaringer inn i 

den nye forsøksordningen. 

 

1. Fornøyelseskjøring med scooter i næringsøyemed bør tilrettelegges etter 

bestemte løypetraseer der det også er mulig å kjøre både i grupper og enslig 

scooter. 

Dette vil føre til at næringer kan leie ut scooter til enkelt personer som kan ferdes i 

oppmerket trase inntegnet på kart. 

Tilførselsløype fra reiselivsbedrifter som ligger i nærheten til løype lagt etter 

bestemmelse i 1.ledd må kommunene legge inn i sine planer. Dette må gjøres slik 

at bedrifter slipper å søke dispensasjon og det blir en mer forutsigbar ordning for 

reiselivsbedriftene som vil benytte seg av denne ordningen Fauske kommune har 

god erfaring med en slik ordning tilrettelagt i turistløypa. 

 

2. I forslaget foreslår departementet at kryssing av grensen til Sverige skal skje ved 

offentlig vei. 

Dette vanskeliggjør og i enkelte tilfeller utelukker, innlandskommuner som 

grenser til Sverige, for å tilrettelegge for tilførselsløype til Svensk løypenett da det 

er langt mellom offentligvei mellom disse to land, og dessuten vil løypene bli 

uforholdsmessig lang. 

Det må derfor i forskriften ikke settes krav til kryssing av grensen ved offentlig vei  

 

3. I forskriften må det tydelig fremkomme kommunens mulighet gjennom plan å 

legge til rette for scootertraseer som i arealplan er avsatt til hytter og annen 

fritidsbebyggelse. 

 

4. Det må fremkomme av forskriften kommunenes selvråderett til å planlegge 

motorferdsel i utmark innenfor kommunens frilufts/utmarksarealer med formål å 

kanalisere scooterkjøring til bestemte traseer, som i vare tar alle former for 

friluftsliv. 

 

5. Kommunen forutsetter at den nye forsøksordningen avløser uten opphold 

inneværende ordning. Det vil for de 7 kommunene som deltar i inneværende 

ordning være en god videreføring av det som kommunene har deltatt i. 

 

 

049/13: PRINSIPPVEDTAK OM UTREDNING AV DELVIS 

BOMPENGEFINANSIERING AV NY VEG MED TILHØRENDE 

RUNDKJØRINGER PÅ RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 



1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

PLUT-037/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Kjetil Sørbotten (FL) og Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo følgende endring i pkt. 

1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny veg 

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Rådmannens forslag til innstilling 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 bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

FOR-053/13 VEDTAK-  03.06.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endring i pkt. 1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny veg 

med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for 

FL’s forslag pkt. 1. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling 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 rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de aktuelle 

sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

KOM-049/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endring i pkt. 1: 

Fauske kommune ber om at Statens Vegvesen arbeider videre med utredning av ny 

veg med tilhørende rundkjøringer på RV 80 Vestmyra – Klungset. 

 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 18 mot 10 stemmer avgitt for FL’s 

forslag pkt. 1. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune ber om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny veg med tilhørende rundkjøringer på rv 80 

Vestmyra – Klungset. 

 

2. Fauske kommune vil kunne bidra til planarbeidet med inntil 50 % av kostnadene, 

begrenset oppad til kr 500 000,-, finansiert over næringsfondet.  

 

3. Fauske kommune er villig til å diskutere anleggsbidrag fra kommunen på de 

aktuelle sikkerhetstiltak i sentrum. 

 

 

050/13: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012.  
 

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 tilleggsforslag: 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling 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 sammenlignbare kategorier innenfor skoleverket. 

 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

KOM-050/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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. 

 

Driftsutvalget ber seg forelagt en sak høsten 2013, hvor mål settes for enkelte områder 

i rapporten. 

 

 

051/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR KOSMOÅSEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

PLUT-034/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 



som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

KOM-051/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, 

godkjenner Fauske kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for 

Kosmoåsen. 

 

Med følgende endringer i plankartet. Sørvestlige del av området FRI4 som avgrenses 

10 m vest for B13/B14 blir endret til landbruksformål (L2). Nordøstlig del av FRI4, 

som avgrenses av eksisterende privat vei til gnr. 62, bnr. 11 og av tomtegrensene til 

B11, endres til landbruksformål (L3). 

 

 

Nye vegnavn i planområdet er Vipeveien og Bekkasinveien. 

 

 

052/13: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORGATA 98  
 

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 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 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. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 



 

PLUT-035/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling 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. Eventuell endring av 

bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og 

materialvalg. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 376 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 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. 

 

Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

b) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

KOM-052/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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:  

c) 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 m
2
.  

. 

 

Bestemmelsenes § 4.2, nytt avsnitt d, lydende slik:  

d) I hele området A1 og del av området A2 som grenser mot P1 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. 

 



Bestemmelsenes § 5.1, nytt avsnitt b, lydende slik: 

d) Fylling/fyllingsfot mot FRLV-1 og motfylling i FRLV-1 skal ligge innenfor planens 

begrensning. 

 

 

053/13: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR SOLBAKK GÅRD, 56/3  
 

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 plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

  

PLUT-045/13 VEDTAK-  19.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

 

KOM-053/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre 

det fremlagte forslag til områderegulering for Solbakk gård, 56/3. 

 

Revidert plankart av 03.05.2013 (busslomme for 2 busser) og reviderte bestemmelser 

av 07.05.2013 godkjennes. 

 

Nye vegnavn innenfor planområdet er Lykkeløkka og Skoleveien. 

 

 

054/13: TILLEGGSBEVILGNING HOVEDVANNLEDNING VATNBYGD  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 



 

 

PLUT-038/13 VEDTAK-  21.05.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån 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 tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere ny 

hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

KOM-054/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar å ta opp et tilleggslån på kr. 3,5 mill. for å fullfinansiere 

ny hovedvannledning mellom Vatnbygd og Finneid. 

 

 

055/13: FOLKEHELSEUTVALG I FAUSKE KOMMUNE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 

 

 

FOR-063/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 



 

 

KOM-055/13 VEDTAK-  20.06.2013 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Folkehelseutvalget i Fauske kommune er representert med: 
 

1. To politisk representanter oppnevnt av formannskapet. 

2. To administrative representanter oppnevnt av rådmannen. 

3. Folkehelserådgiver Irene Larssen. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7823      

 Arkiv sakID.:   13/1850  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    057/13 KOMMUNESTYRE Dato:  03.10.2013 

 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 004/13: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, BODØ BAKERI ADV. 

FAUSKE 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak: 

Bodø Bakeri avd. Fauske gis serveringsbevilling til drift av Bakeri & konditori utsalg i 

Storgt. 55A, 8200 Fauske som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnr:           993 297 941 

 Styrer:                           Bjarne Mosås 

 Åpningstider:                Mandag – fredag kl. 08.00 – 17.00 

                                             Lørdag kl. 10.00 – 15.00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsetter at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter. 

 

Bestemmelsen i røykeloven må følges 

 

 

 

 

DKOM. 005/13: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - BRYGGA HOTELL 

 

VEDTAK : 
 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak 

Jansen Boligservice skal drifte Brygga hotell og gis serveringsbevilling til drift av 

restaurant, pub og overnatting i Sjøgt. 84, 8200 Fauske. 

 



 Organisasjonsnummer: 992 812 621 

 Styrer:                           Lars Jansen 

 Åpningstider:                Alle dager 00:00 – 24:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsettes at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter. 

 

Bestemmelsen i røykeloven må følges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/5122      

      Arkiv sakID:    13/1012  Saksbehandler :   Aud-Helene Dragland  
 

Sak nr.:    004/13 Delegert kommunestyre Dato:  14.06.2013 

 

 

 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, BODØ BAKERI ADV. FAUSKE 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Det vises til søknad om serveringsbevilling fra Bodø bakeri avd. Fauske, datert 02.05.13. 

Søknaden gjelder drift av bakeri & konditori. Bakeriet har overtatt driften fra Fauske Bakeri og 

er lokalisert i Storgt. 55A. Lokalet har et areal på 80 m² med 45 – 50 sitteplasser. Driften skal 

foregå hele året med åpningstidene mandag til fredag fra kl. 08.00 – 17.00 og lørdager fra kl. 

10.00 – 15-00.  

 

Styrer Bjarne Mosås har framlagt dokumentasjon på avlagt og bestått etablererprøve. 

Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden 

 

VEDTAK : 
 

I h.h.t delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak: 

Bodø Bakeri avd. Fauske gis serveringsbevilling til drift av Bakeri & konditori utsalg i 

Storgt. 55A, 8200 Fauske som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnr:           993 297 941 

 Styrer:                           Bjarne Mosås 

 Åpningstider:                Mandag – fredag kl. 08.00 – 17.00 

                                             Lørdag kl. 10.00 – 15.00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsetter at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter. 

 

Bestemmelsen i røykeloven må følges 

 

 

 

Vedtaket kan ankes til fylkesmannen i Nordland, jmf. § 4a-12 i Kommuneloven og 

Forvaltningsloven § 29. Frist for anke er 3 – tre – uker fra mottakelse av vedtaket.  

 

 

Aud Helene Dragland 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

 

ADMINISTRATIVT VEDTAK  

 

      JournalpostID:   13/6792      

      Arkiv sakID:    13/1265  Saksbehandler :   Aud-Helene Dragland  
 

Sak nr.:    005/13 Delegert kommunestyre Dato:  20.08.2013 

 

 

 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - BRYGGA HOTELL 

   

 

 

Saksutredning: 
 

Det vises til søknad om serveringsbevilling fra Brygga hotell av 12.06.13. 

Søknaden gjelder drift av restaurant, pub og overnatting.  

Jansen Boligservice har overtatt driften av brygga hotell med lokaler i Sjøgt. 84. Driften skal 

foregå hele året og vil ha åpningstider mandag til søndag kl. 00.00 – 24.00.  

 

Styrer Lars Jansen har avlagt og bestått etablererprøve. 

Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden 

 

VEDTAK : 
 

I hht. delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak 

Jansen Boligservice skal drifte Brygga hotell og gis serveringsbevilling til drift av 

restaurant, pub og overnatting i Sjøgt. 84, 8200 Fauske. 

 

 Organisasjonsnummer: 992 812 621 

 Styrer:                           Lars Jansen 

 Åpningstider:                Alle dager 00:00 – 24:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

Det forutsettes at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter. 

 

Bestemmelsen i røykeloven må følges 

 

 

 

Vedtaket kan ankes til fylkesmannen i Nordland, jmf. §4a-12 i Kommuneloven og 

Forvaltningsloven §29. Frist for anke er 3 – tre – uker fra mottakelse av vedtaket. 

 

 

 

 

Aud-Helene Dragland 



 

 
FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   13/7824      

 Arkiv sakID.:   13/1851  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    058/13 KOMMUNESTYRE Dato:  03.10.2013 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 13/5075 I 05/3879 07.06.2013 Salten 

kontrollutvalgsservice 

SALTEN 

KONTROLLUTVALGSERVICE - 

OVERSENDELSE AV 

VIRKSOMHETENS 

ÅRSMELDING FOR 2012 OG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

020513 

 13/5076 I 04/2339 05.06.2013 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL - FAUSKE 

KONTROLLUTVALG - 5. JUNI 

2013 

 13/5452 I 04/2339 21.06.2013 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL - FAUSKE 

KONTROLLUTVALG - 5. MARS 

2013 

 13/5451 I 04/2339 21.06.2013 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL - FAUSKE 

KONTROLLUTVALG - 19. APRIL 

2013 

 13/6044 U 04/2774 16.07.2013 Salten 

Kontrollutvalgservice 

SVAR PÅ BREV FRA SALTEN 

KONTROLLUTVALGSERVICE 

 13/7576 S 13/1789 12.09.2013  SAGATUN HELSE- OG 

SOSIALSENTER 

 13/7547 I 04/2339 21.08.2013 Salten 

Kontrollutvalgservice 

PROTOKOLL - FAUSKE 

KONTROLLUTVALG 

21.AUGUST 2013 

 13/7326 I 13/1708 04.09.2013 Nasjonalforeningens 

demensforening 

KOMMUNENS TILBUD TIL 

PERSONER MED DEMENS 

 13/7822 I 08/871 20.09.2013 Salten kommunerevisjon 

IKS 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I 

REPRESENTANTSKAPET FOR 

SALTEN KOMMUNEREVISJON 

IKS 17. JUNI 2013 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 



 

 





































 

FAUSKE KOMMUNE 

Rådmannen 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 60 40 01   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
 

 

   

Salten Kontrollutvalgservice 

pb 54 

8138 INNDYR 
   

   

 

Saksbehandler:  Even Ediassen-  Telefon: 75 60 40 5922 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6044eje   Dato: 08.07.2013 

 

 

SVAR PÅ BREV FRA SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE  
 

 

Det vises til følgende skriv fra Salten Kontrollutvalgservice; 

 

- Skriv av 13 mai 2013 med spørsmål om «håndgivelse og salg av tomter i Hauan», 

- Skriv av 4 juli 2013 med etterlysning av svar på ovennevnte, samt 

- Skriv av 4 juli 2013 med spørsmål om «oppfølgning av vedtatt reguleringsplan 

Hauanbakken, samt tilknyttede vedtak». 

 

Av praktiske formål vil rådmannen besvare samtlige spørsmål i brevene samlet i dette 

dokumentet så langt som det er mulig og forsvarlig. 

 

Rådmannen registrerer at Kontrollutvalget er misfornøyd med ikke å ha mottatt et skriftlig 

svar innen fristen. Etter rådmannens mening er det ikke naturlig å forlange et skriftlig svar på 

en såpass kompleks og omfattende sak som dette på 10 dager.  

 

Det gjøres også oppmerksom på at Kontrollutvalgsservice sitt dokument er journalført inn i 

Fauske kommune 22 mai 2013. Dersom det forholdt seg slik at svaret fra rådmannen dannet et 

viktig grunnlag for Kontrollutvalgets møte 5 juni burde Kontrollutvalgsservice tatt muntlig 

kontakt med undertegnede for å avklare evt forsikre seg om at det var mulig å frembringe et 

svar innenfor tidsfristen.  

 

I så måte tar rådmannen sterk avstand fra ordlyden i Kontrollutvalgets vedtak i sak 16/13 hvor 

det er protokollert at «Rådmannens håndtering er kritikkverdig og oppfattes som 

uakseptabel». Dette er en fullstendig urimelig kritikk og er ikke bygget på et saklig grunnlag. 

Det vises også til at kommunalsjef Bernhardsen var tilstede i utvalgets og gav en redegjørelse 

i sakens anledning. 

 

Rådmannen beklager videre å måtte henlede Kontrollutvalgets oppmerksomhet på den 

tilbakemelding jeg har fått fra min kommunalsjef som var tilstede i Kontrollutvalget for 

nettopp å redegjøre i sak nr 16/13. Kommunalsjefen har rapportert til rådmannen at han 

oppfattet Kontrollutvalget som ufin og uhøflig. Det vises bla til at utvalgets leder omtalte  

kommunalsjefen på en svært respektløs måte.  
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Rådmannen er svært lite fornøyd med en slik behandling av mine medarbeidere. Også 

tidligere har rådmannen mottatt tilbakemeldinger fra medarbeidere om samme forhold. 

Møtene oppleves av mine medarbeidere som ubehagelige og at den enkelte blir latterliggjort 

av utvalget. 

 

Rådmannen henviser til «Veileder fra Kommunal-og Regionaldepartementet» 

(Kontrollutvalgsboken) side 52 hvor samspill mellom administrasjon og kontrollutvalget 

beskrives. Her heter det at; «Det er derfor i begges interesse at samarbeidet er godt. En god 

dialog mellom kontrollutvalg og administrasjonssjefen kan sikre en bedre prioritering og 

planlegging av kontrollutvalgets undersøkelser». 

 

Som rådmann vil jeg prioritere å følge opp Kontrollutvalgets møter og anmodninger om 

opplysninger. Rådmannen vil imidlertid legge sterk vekt på en god og respektfull holdning og 

opptreden fra begge parter.  

 

Så til de spørsmål som er reist av Kontrollutvalget; 

 

1. Skriv av 13 mai 2013 med spørsmål om «håndgivelse og salg av tomter i Hauan». 

 

a. Størrelse på areal; etter vedtak i Formannskapet (om salg) ble det 

gjennomført en nøyaktig oppmåling av det regulerte området. Området ble da 

målt til 20,18 dekar. Tidligere var arealet anslått til ca 16 dekar. 

 

b. Salgsprosess; iht Formannskapets vedtak ble det innhentet to stk takster. En 

takst anga en pris på 80 kr pr kvm og den andre taksten anga 90 kr pr kvm. 

Dette ble fremlagt i Planutvalgets møtet og det ble her bestemt at det skulle 

nyttes en pris på kr 85 kr pr kvm. 

 

c. Beregning av kjøpesum; kjøpesum ble beregnet på grunnlag av 20,18 dekar 

og en pris pr kvm på 85,- kr. Totalt en sum på kr 1 715 407 kr. 

 

d. Vilkår; vedtaket om å nytte arealet til ungdomsboliger vært lagt som grunnlag 

for de drøftinger som er gjort med Fauskegruppen AS. Det henvises også til 

Fauskegruppens orientering i Planutvalget i april 2012. 

 

2. Skriv av 4 juli 2013 med spørsmål om «oppfølgning av vedtatt reguleringsplan 

Hauanbakken, samt tilknyttede vedtak; 

 

a. Bebyggelsesplan; 

Når det gjelder bebyggelsesplan kan rådmannen ikke se at det foreligger en 

godkjent bebyggelsesplan ifm at rammetillatelse er gitt. Dette vil bli fulgt opp 

av rådmannen. 

 

b. Rekkefølgebestemmelser; 

 

i. Gang/sykkelveg med belysning lang Terminalveg/Grønåsenveien; 

Arbeidet med gang/sykkelvei utføres i disse dager.  

ii. Gjerde mot Terminalvegen/Grønåsenveien;  

Er utført 
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iii. Evt port på gjerde; 

Ikke utført, men rådmannen vil følge dette opp.  

iv. Skilting;  

Ikke utført, men rådmannen vil følge dette opp. Bakgrunnen for 

vedtaket om skilting var en anmodning fra Jernbaneverket ifm høringen 

av reguleringsplanen. 

v. Felles lekeplass og ferdigstilling; 

Dette vil bli fulgt opp iht vedtak i reguleringsplanen. 

 

 

Rådmannen håper at denne besvarelsen er til hjelp i Kontrollutvalgets videre arbeid. 

 

Dersom det skulle være forhold av noen karakter som opptar utvalget og hvor rådmannen kan 

bistå ber jeg om å bli underrettet om dette direkte. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Even Ediassen 

Rådmann  
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SAGATUN HELSE- OG SOSIALSENTER 

   

 
Vedlegg: Informasjon fra tidligere enhetsleder bygg/eiendom 

 

Sammendrag: 
 

Saken ble satt på sakskart etter orientering fra tidligere enhetsleder bygg/eiendom. 

 

 

ELD-025/13 VEDTAK-  04.09.2013 
 

Karin Rugås foreslo: 

Eldrerådet viser til dagens referatsak, «Erfaringer fra brukerkontoret Juli 2013». Det 

fremgår av referatet at 24 mennesker i Fauske står på venteliste til enten: - Korttidsplass, 

Avlastningsplass, Langtidsplass eller Paviljongplass. 

I tillegg driftes det med 8 dobbeltrom på langtidsavdelingen. Eldrerådet mener at 

ventelisten på plasser, samt driften med dobbeltrom er et brudd på, Forskrift om en 

verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien). Eldrerådet er av den klare oppfatning at 

stengingen av Sagatun i Sulitjelma har forverret eldreomsorgstilbudet i hele kommunen 

betraktelig. Eldrerådet viser derfor til kommunestyrets vedtak i sak 047/13, 

 

«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 rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler.» 

 

Eldrerådet forventer derfor at arbeidet med å gjennomføre kommunestyrets vedtak 

prioriteres av kommunen, slik at Sagatun kan gjenåpnes så snart som mulig. 

 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Eldrerådet viser til dagens referatsak, «Erfaringer fra brukerkontoret Juli 2013». Det 

fremgår av referatet at 24 mennesker i Fauske står på venteliste til enten: - Korttidsplass, 

Avlastningsplass, Langtidsplass eller Paviljongplass. 



I tillegg driftes det med 8 dobbeltrom på langtidsavdelingen. Eldrerådet mener at 

ventelisten på plasser, samt driften med dobbeltrom er et brudd på, Forskrift om en 

verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien). Eldrerådet er av den klare oppfatning at 

stengingen av Sagatun i Sulitjelma har forverret eldreomsorgstilbudet i hele kommunen 

betraktelig. Eldrerådet viser derfor til kommunestyrets vedtak i sak 047/13, 

 

«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 rehabilitering av Sagatun med kostnadsoverslag og 

finansiering, inklusiv tilskuddsmidler.» 

 

Eldrerådet forventer derfor at arbeidet med å gjennomføre kommunestyrets vedtak 

prioriteres av kommunen, slik at Sagatun kan gjenåpnes så snart som mulig. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunestyret    
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ØKONOMIMELDING NR. 2/2013 

   
Vedlegg: Vedlegg 1 – Oversikt vakante stillinger pr september 2013 

Vedlegg 2 – Oversikt investeringsportefølge pr 31.08.13 

Vedlegg 3 - Sulitjelma skole – Notat om endringer. 

 

Saksopplysninger: 
 

Økonomimelding 2/2013 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 31.08.2013.  Den 

økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 

 

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 

forskrift og finansreglement. 

 

 

1.0 Resultatvurdering 
 

Vurdert årsprognose bygger på tilbakemelding fra de enkelte samhandlingsområdene, samt 

rådmannens overordnede vurderinger basert på samlet forbruk pr måned og fjorårets regnskap.  

 

 

Vi ser følgende hovedtrekk: 

 

 Vi ser et forbedret regnskapsresultat i forhold til økonomimelding nr 1/2013 

 Vi ser at tiltak som er iverksatt gir resultater, slik at forventet resultat er 9,07 mill. kroner 

over budsjett i 2013. 

 Det er bedre styring og kontroll gjennom den nye organiseringen av enhetene i 

samhandlingsområder. 

 Tilpasning av driften er på riktig kurs, men vi vil også trenge ulike omstillingstiltak i 

2014 og 2015 før utgiftene er tilpasset inntektsrammen. 

 

 
Tabell 1- Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter pr 2. tertial 2013 samt anslått årsprognose 2013 

(i mill. kr) 

 



Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Fast lønn 313,93               200,92               64,0 % 197,33               3,59                   316,69                  2,76               

Overtid 2,21                   2,93                   132,6 % 1,47                   1,46                   3,40                      1,19               

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 19,23                 23,61                 122,8 % 12,82                 10,79                 32,86                    13,63             

Refusjoner syke- og fødselspenger -14,41               -14,33               99,4 % -9,61                  -4,72                  -20,19                  -5,78              

Annen lønn 24,20                 13,56                 56,1 % 16,13                 -2,57                  22,46                    -1,74              

Sosiale utgifter 71,53                 52,86                 73,9 % 47,68                 5,18                   69,52                    -2,00              

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 103,98               60,76                 58,4 % 69,32                 -8,56                  103,73                  -0,25              

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 67,54                 45,67                 67,6 % 45,03                 0,64                   69,41                    1,87               

Overføringsutgifter 66,16                 49,86                 75,4 % 44,10                 5,75                   67,79                    1,63               

Rente og finansutgifter 78,21                 22,51                 28,8 % 52,14                 -29,63               76,12                    -2,10              

Sum utgifter 732,57               458,35               62,6 % 476,42               -18,07               741,79                  9,23               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -73,85               -53,75               72,8 % -49,27               -4,48                  -74,30                  -0,45              

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -63,41               -33,05               52,1 % -42,28               9,23                   -64,14                  -0,72              

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -542,76             -357,59             65,9 % -361,84             4,25                   -541,86                0,90               

Rente og finansinntekter -52,54               -13,65               26,0 % -35,03               21,38                 -52,43                  0,11               

Sum inntekter -732,57             -458,04             62,5 % -488,42             30,38                 -732,72                -0,16              

Netto -                     0,32                   -12,00               12,31                 9,07                      9,07                
 

Tabell 1 viser samlet oversikt over forbruket hittil for Fauske kommune samlet pr 2. tertial 2013, 

sammenlignet med periodisert budsjett. Periodiseringen er basert på en jevn fordeling av utgifter 

og inntekter gjennom året.   

 

Ser vi på de enkelte hovedposter ligger det an til et lite mindreforbruk på kun fast lønn, men et 

merforbruk på tillegg. Mindreforbruk på lønn er en konsekvens av vakante stillinger. 

Vikarutgifter fratrukket refunderte syke og fødselspenger ligger an til et betydelig merforbruk.  

Merforbruket er hovedsakelig på institusjon og hjemmesykepleien.  Sosiale utgifter som i 

hovedsak består av pensjon og arbeidsgiveravgift forventes å gå med et lite mindreforbruk i 

forhold til budsjett.  

 

Det meldes om et lavere forbruk på kjøp som inngår i kommunaltjeneste produksjon enn 

tidligere år.  Årsaken til dette er primært bedre styring og kontroll gjennom den nye 

organiseringen av enhetene, hvor det er stor fokus på dette.  

 

Når det gjelder mer detaljer rundt avvikene gis disse i kommentarene fra de enkelte driftsenheter. 

 

 

2.0 Fellesområder 
 

Tabell 2- Netto forbruk og prognose fellesområder pr 2. tertial 2013 (i mill. kr) 

 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Selvkostområder 0,1                     -12,3                 -19875 % -0,2                    -12,1                 0,1                        -                        

PPT -                     0,3                     -0,2                    0,5                     -                        -                        

Tilskudd og kontingenter 13,8                   9,9                     72 % 9,2                     0,7                     13,8                      -                        

Fondsforvaltning -19,3                 -5,2                    27 % -12,9                 7,7                     -19,3                    -                        

Skatt/ramme/finans -461,1               -319,9               69 % -307,4               -12,5                 -461,6                  -0,5                      

Felles -21,4                 -7,1                    33 % -14,3                 7,2                     -21,4                    -                        

Sum fellesområder -487,9               -334,2               68 % -325,7               -8,5                    -488,4                  -0,5                       
 

 

Tabell 3- Avvik prognose fellesområder 2013 (i mill. kr) 

 



Skatt/rammetilskudd -2,0

Eiendomskatt 0,8

Konsesjonskraft (netto) 0,0

Kvotekraft (netto 0,0

Utbytte 2,7

Renterutgifter -2,0

Sum -0,5  
 

Skatt og rammetilskudd 

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognose modellen til KS.  Det foreligger ikke 

en oppdatert prognose, men det er tall for skatteinngangen som viser en høyere skatteinngang en 

den som er lagt til grunn i prognosemodellen. Utifra det mener rådmannen at overføringene fra 

staten vil bli 2 mill. kroner over det som er budsjettert, dersom ikke noe uventet skjer. 

 

Eiendomsskatt 

De siste prognosene viser at det blir 0,8 mill. kroner lavere enn budsjettert.  

 

Utbytte  

Utbytte fra SKS er som tidligere rapportert 2,7 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. 

Øvrige utbytteposter ble som forventet. 

 

Konsesjonskraft 

Ingen endring i forhold til budsjett. 

 

Renteutgifter 

I budsjett 2013 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,1 %.  Da ca. 50% av 

lånemassen er bundet opp i fast rente, påvirkes disse naturlig nok ikke av rente-svingninger. Ut 

fra utviklingen i NIBOR-rente hittil i år forventes det en besparelse i forhold til budsjett på 

øvrige lån på 2,0 mill kr. 

 

Pensjonsutgifter  

Siste oversikt fra KLP viser at Fauske kommune vil få ca. 4 mill. kr. lavere pensjonsutgift enn 

budsjettert. Dette skyldes i hovedsak en lavere lønnsvekst enn forutsatt. Pensjonsutgiftene inngår 

i sosiale utgifter som også omfatter arbeidsgiveravgift.  Budsjettert arbeidsgiveravgift blir 

omtrent 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert, slik at netto forventet mindreforbruk sosiale 

utgifter er 2 mill. kroner.  Dette er hensyntatt i prognosene til enhetene. 

 

Når det gjelder såkalt premieavvik KLP, vil dette ikke påvirke regnskapsresultatet for 2013, dette 

fordi beregnet positivt premieavvik på ca. 5 mill. kroner, veies opp av tilsvarende beløp som må 

utgiftsføres som kostnadsføring av tidligere års inntektsførte premieavvik.  

 

For Statens Pensjonskasse vil det bli en netto kostnad på premieavvik på 1,2 mill. kroner som må 

dekkes inn i årsoppgjøret. 

 

 

 

 

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 



Tabell 4- Netto forbruk og prognose pr samhandlingsområder 2. tertial 2013 (i mill. kr) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Områder 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Oppvekst og kultur 206,81            132,6             64 % 132,6                0,0                    206,8                    0,00                      

Helse og omsorg 182,32            130,9             72 % 116,4                14,5                  187,3                    4,93                      

Plan og kommunalteknisk 50,92              36,0               71 % 32,9                  3,2                    50,4                      -0,55                     

Adm/politikk/samh. 52,70              34,9               66 % 34,9                  0,1                    53,1                      0,38                      

Ikke fordelt -4,81               -                 0 % -3,0                   3,0                    -                        4,81                      

Sum alle enheter 487,94            334,5             69 % 313,7                20,8                  497,5                    9,57                       
 

Samhandlingsområdene rapporterer om bedre budsjettkontroll enn tidligere år. En av årsakene til 

dette er at flere stillinger holdes ledige. Se vedlegg 1. Videre er det stor fokus på økonomistyring 

i samhandlingsområdene. Rådmannen er tilfreds med de ulike prosessene som foregår i 

samhandlingsområdene. Tilpasning av driften er på riktig kurs, men en vil også trenge ulike 

omstillingstiltak i 2014 og 2015 før utgiftene er tilpasset inntektsrammen.  

 

Rådmannen foreslår at det ikke fordelte effektiviseringskravet vil bli regulert bort gjennom bl.a. 

fordeling på enhetene, se pkt 4 budsjettregulering. 

 

3.1 Oppvekst og kultur 
 

Tabell 5 – Netto forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for Oppvekst og Kultur (i mill. kr) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Oppvekst og kultur 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Skoler 109,19            69,24             38,0 % 69,52                -0,28                109,88                  0,69                      

Barnehager 57,95              38,97             40,2 % 37,70                1,27                  57,62                    -0,33                     

Barne- og familie 26,54              16,62             36,0 % 17,24                -0,62                26,34                    -0,20                     

Integreringsenhet -0,00               -1,96             0,0 % -0,23                -1,73                -0,00                     -                        

Kultur 13,13              9,78               47,0 % 8,41                  1,37                  12,97                    -0,16                     

Sum samhandlingsområde 206,81            132,64          64,1 % 132,64             0,00                  206,81                  0,00                       
 

Hovedkonklusjon for samhandlingsområdet oppvekst og kultur er at en ved utgangen av året skal 

holde seg innenfor vedtatt budsjettramme. 

 

3.1.1 Skole 

 

Tabell 6 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for skole (i kroner) 

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Skoler 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 120 006 714  77 628 445   64,7 % 76 766 468      861 977           120 878 952        872 238                

Sum inntekter -10 814 093   -8 387 102   77,6 % -7 248 477      -1 138 625      -11 000 000        -185 907              

Netto 109 192 621  69 241 343   63,4 % 69 517 991      -276 648          109 878 952        686 331                 
 

Regnskapet så langt for skole viser et underforbruk på fast lønn, men et stort overforbruk på 

vikarer. Dette kompenseres ved økte refusjoner fra sykepenger, samt mindre forbruk på kjøp av 

kommunale varer og tjenester. 

 

Alle skoler holder igjen på innkjøp, samt vikarbruk. Til tross for dette vurderes det at skole vil få 

et lite merforbruk i forhold til budsjett, men dette må sees i forhold til øvrige enheter innenfor 

samhandlingsområdet.  

 

3.1.2 Barnehager 



 

Tabell 7 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for barnehager (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Barnehager 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 63 919 119    43 460 926   68,0 % 41 681 860      1 779 066        64 193 457          274 338                

Sum inntekter -5 972 520     -4 493 386   75,2 % -3 981 680      -511 706          -6 576 168           -603 648              

Netto 57 946 599    38 967 540   67,2 % 37 700 180      1 267 360        57 617 289          -329 310               
 

Regnskap så langt for de kommunale barnehagene i Fauske viser at overforbruk på vikar. Dette 

skyldes høyt sykefravær i enkelte barnehager. Totalt sett vurderes det likevel dit hen at 

barnehagene vil holde budsjett, da det også følger økte sykelønnsinntekter med økt sykefravær.  

 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskutteres for 3 måneder i gangen pr januar – april – 

juli og oktober. Dermed ser avviket for periodisert budsjett pr utgangen av august større ut enn 

det i realiteten er. Usikkerhetsmomentet som kan slå inn, er tilskuddssatsen til ikke kommunale 

barnehager, som skal justeres ut fra regnskapet til kommunale barnehager når dette er endelig. 

 

3.1.3 Barne- og familie 
 

Tabell 8 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose barne- og familieenheten (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Barne- og familie 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 29 864 962    19 169 326   64,2 % 19 455 551      -286 225          29 667 102          -197 860              

Sum inntekter -3 325 104     -2 553 847   76,8 % -2 216 736      -337 111          -3 325 104           -                        

Netto 26 539 858    16 615 479   62,6 % 17 238 815      -623 336          26 341 998          -197 860               
 

Ansatte i barneverntjenesten forestår i større grad enn tidligere veiledning av familier med 

omsorgssvikt- og atferdsproblematikk. Her sparer vi utgifter ved at kommunen i mindre grad enn 

tidligere kjøper slike tjenester fra Bufetat. Utover dette søker barneverntjenesten generelt å holde 

en nøktern profil på tiltakssiden mht. omfang og kostnader.  

 

Familiesenteret fremstår også med et for høyt forbruk, men dette oppveies gjennom reguleringer 

ved årsslutt for midler avsatt til fond og prosjekter. 

 

3.1.4 Integrering 
 

Tabell 9 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for integrering  (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Integreringsenhet 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 16 954 107    8 815 243     52,0 % 11 077 903      -2 262 660      16 954 107          -                        

Sum inntekter -16 954 404   -10 774 161 63,5 % -11 302 936    528 775           -16 954 404        -                        

Netto -297                -1 958 918   -225 033          -1 733 885      -297                      -                         
 

Prognosen vil være som budsjettert. Et merforbruk vil eventuelt dekkes inn med mindre 

overføringer til flyktningefondet eller med bruk av flyktningefondet. 

 

3.1.5 Kultur 

 

Tabell 10 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for kultur (i kroner) 



Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Kultur 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 19 349 428    12 947 369   66,9 % 12 551 222      396 147           19 642 367          292 939                

Sum inntekter -6 215 755     -3 170 561   51,0 % -4 143 103      972 542           -6 667 756           -452 001              

Netto 13 133 673    9 776 808     74,4 % 8 408 119        1 368 689        12 974 611          -159 062               
 

Kulturbudsjettet omfatter nå også ansvarsområdet idrett/friluft. Regnskapet utgangen august er 

ikke helt ajour. Tar en hensyn til dette vil driften av enheten gå i balanse med god margin for 

2013.  

 

3.2 Helse og omsorg 
 

Tabell 11 – Netto forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for samhandlingsområde helse og 

omsorg (i mill. kr) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Helse og omsorg 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Institusjon 57,06              43,52             41,7 % 36,19                7,34                  63,60                    6,54                      

Hjemmetjenesten 50,99              36,98             41,5 % 32,43                4,54                  53,72                    2,73                      

Kjøkkendrift 2,74                 2,42               48,6 % 1,74                  0,68                  2,47                      -0,27                     

Helse 33,96              20,80             33,6 % 21,86                -1,05                32,22                    -1,74                     

Miljø- og habilitering 20,96              16,66             43,0 % 13,24                3,43                  20,01                    -0,94                     

NAV 16,61              10,53             35,5 % 10,93                -0,40                15,23                    -1,38                     

Sum samhandlingsområde 182,32            130,92          71,8 % 116,39             14,54                187,25                  4,93                       
 

Ut fra tilbakemelding fra enhetene gir prognosen et forventet merforbruk på bare ca 5 mill. 

kroner.  Dette er en betydelig forbedring fra 2012. Den største utfordringen for 

samhandlingsområdet er å få ned bruken av vikarer innen institusjon og hjemmetjenesten.  Det 

går nedover, men ikke tilstrekkelig i forhold til budsjett. Bruken av vikarer fra vikarbyrå er 

betydelig redusert. 

 

3.2.1 Institusjon 
 

Tabell 12 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for institusjon (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Institusjon 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 68 322 942    51 585 319   75,5 % 43 695 747      7 889 572        75 650 000          7 327 058            

Sum inntekter -11 264 208   -8 062 378   71,6 % -7 509 472      -552 906          -12 050 000        -785 792              

Netto 57 058 734    43 522 941   76,3 % 36 186 275      7 336 666        63 600 000          6 541 266             
 

Enheten har et overforbruk på fast lønn på bakgrunn av to avdelinger som har vært pilotavdeling 

på fauskemodellen i Fauske kommune sitt bemanningsprosjekt i pleie og omsorg. Den såkalte 

pilotturnusen vil gå ut året. Erfaringen fra pilotprosjektet er at en får fjernet uønsket deltid 

gjennom at det arbeides lange vakter i helgene hver fjerde helg. Noe som oppfattes positivt av de 

ansatte. Pilotprosjektet forventet en betydelig nedgang i sykefraværet som en konsekvens av 

pilotturnusen. Fraværet har gått ned, men ikke så mye en hadde håpet på.  Pilotturnusene vil bli 

avsluttet ved utgangen av 2013. Nye turnuser som bygger på erfaringen fra pilotturnusen vil 

kunne iverksettes fra neste år forutsatt at arbeidsgiver blir enig med arbeidstagerorganisasjonene. 

 

Enheten har svært mange ledige stillinger som ikke er besatt, herav flere store stillinger som 

enheten er nødt til å leie inn på for en forsvarlig drift. Konsekvensen er en kortsiktig 

bemanningsplanlegging som medfører vikarbruk utover budsjettrammen. Videre bidrar et høyt 

sykefravær på enkelte avdelinger også til økte vikarutgifter. 



 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 

Tabell 13 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for hjemmetjenesten (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Hjemmetjenesten 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 57 550 438    40 023 063   69,5 % 36 808 620      3 214 443        60 281 061          2 730 623            

Sum inntekter -6 561 672     -3 044 449   46,4 % -4 374 448      1 329 999        -6 561 672           -                        

Netto 50 988 766    36 978 614   72,5 % 32 434 172      4 544 442        53 719 389          2 730 623             
 

Det vil ikke være mulig å komme i budsjettbalanse for hjemmetjenesten i år.  En tydelig 

forbedring fra første tertial er allikevel tilstede. Det største avviket ligger innenfor vikarbruken i 

ferieperioden. Videre blir vakansene som er i hjemmetjenesten leid inn fra dag til dag og det 

skaper et stort merarbeid for avdelingsledere og bemanningskontoret, samt at vikarbruken blir 

høyere enn budsjettert.  

 

3.2.3 Kjøkkendrift 
 

Tabell 14 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for kjøkkendrift (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Kjøkkendrift 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 9 664 110       6 435 977     66,6 % 6 354 874        81 103              9 389 363            -274 747              

Sum inntekter -6 921 204     -4 017 929   58,1 % -4 614 136      596 207           -6 921 204           -                        

Netto 2 742 906       2 418 048     88,2 % 1 740 738        677 310           2 468 159            -274 747               
 

Storkjøkkenet viser ryddig drift og vil klare å levere i henhold til budsjett hvis forventet eksternt 

salg i november og desember kommer på plass.  

 

3.2.4 Helse 
 

Tabell 15 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for helse (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Helse 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 41 808 918    25 921 513   62,0 % 27 089 420      -1 167 907      40 066 481          -1 742 437           

Sum inntekter -7 849 127     -5 118 583   65,2 % -5 232 752      114 169           -7 849 127           -                        

Netto 33 959 791    20 802 930   61,3 % 21 856 668      -1 053 738      32 217 354          -1 742 437            
 

Enhet helse har fra august satt en 100 % stilling i Psykiatritjenesten ubemannet. Videre forventes 

det et betydelig lavere forbruk på annen lønn enn budsjettert. Det heftes noe usikkerhet med 

hensyn til kostnadsbildet for etablering av nytt legekontor i Valnesfjord. Enheten vil få et 

mindreforbruk som bidrar til et forbedret resultat for samhandlingsområdet. 

 

3.2.5 Miljø og habilitering 
 

Tabell 16 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for miljø og habilitering (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Miljø- og habilitering 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 28 080 339    16 887 387   60,1 % 17 986 182      -1 098 795      26 232 642          -1 847 697           

Sum inntekter -7 124 436     -222 666       3,1 % -4 749 624      4 526 958        -6 218 828           905 608                

Netto 20 955 903    16 664 721   79,5 % 13 236 558      3 428 163        20 013 814          -942 089               
 



Fastlønn har et underforbruket som skyldes vakanse i stillinger. Dette er et ledd i planlegging av 

samlokalisering i andre halvdel av 2014, slik at i 2013 leier en inn natt og helgevakter i forhold 

til brukernes vedtak. Enheten vil få et mindreforbruk som bidrar til et forbedret resultat for 

samhandlingsområdet. 

 

3.2.6 NAV 

 

Tabell 17 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for NAV (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

NAV 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 17 279 752    10 937 707   63,3 % 11 376 752      -439 045          16 043 321          -1 236 431           

Sum inntekter -667 668        -402 996       60,4 % -445 112          42 116              -812 000              -144 332              

Netto 16 612 084    10 534 711   63,4 % 10 931 640      -396 929          15 231 321          -1 380 763            
 

En av årsakene til forventet mindreforbruk er lav aktivitet i kvalifiseringsprogrammet. Gitt 

dagens ressurssituasjon og brukergruppe har ikke enheten maktet å øke aktiviteten i programmet. 

Enheten vil få et mindreforbruk som bidrar til et forbedret resultat for samhandlingsområdet. 

 

3.3 Plan og kommunaltekniske tjenester 
 

Tabell 18 – Netto forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for samhandlingsområdet plan og 

kommunaltekniske tjenester (i mill. kr) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Plan og Kommunaltekn 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Vei og gatelys 7,93                 4,78               44,8 % 5,20                  -0,42                7,85                      -0,07                     
Bygg-eiendom-Idrett 38,62              24,35             39,7 % 24,97                -0,62                38,35                    -0,27                     
Plan utvikling 4,37                 6,91               35,0 % 2,70                  4,20                  4,16                      -0,21                     

Sum samhandlingsområde 50,92              36,03             70,8 % 32,88                3,16                  50,37                    -0,55                      
 

Prognosen for samhandlingsområdet tilsier et årsresultat i balanse. 

 

3.3.1 Vei og gatelys  
 

Tabell 19 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for vei og gatelys (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Vei og gatelys 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 9 974 394       6 287 749     63,0 % 6 567 853        -280 104          10 290 876          316 482                

Sum inntekter -2 046 336     -1 505 712   73,6 % -1 364 224      -141 488          -2 437 000           -390 664              

Netto 7 928 058       4 782 037     60,3 % 5 203 629        -421 592          7 853 876            -74 182                 
 

Som kjent så har vintersesongen 2012/13 forløpt seg svært ugunstig mht. kostnader. Enheten har 

tatt konsekvenser av dette og tilpasset kostnadsnivået til tilgjengelig midler. Forutsatt gunstige 

værforhold resten av året vil enheten holde budsjettet. 

 

3.3.2 Bygg-eiendom 
 

Tabell 20 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for bygg-eiendom-idrett (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Bygg-eiendom-Idrett 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 45 032 884    26 950 517   59,8 % 29 244 622      -2 294 105      44 761 067          -271 817              

Sum inntekter -6 408 881     -2 603 445   40,6 % -4 273 321      1 669 876        -6 408 881           -                        

Netto 38 624 003    24 347 072   63,0 % 24 971 301      -624 229          38 352 186          -271 817               



 

Prognosen tilsier at regnskapet vil være i balanse med budsjett ved årets slutt. Dette forutsetter at 

strømutgiftene ikke øker, men at strømprisene og forbruket holdes på et nivå som er i samsvar 

med budsjett. 

 

3.3.3 Plan og utvikling 

 

Tabell 21 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose for plan og utvikling (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Plan utvikling 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 16 935 764    10 149 964   59,9 % 11 079 138      -929 174          16 730 063          -205 701              

Sum inntekter -12 565 752   -3 244 933   25,8 % -8 377 168      5 132 235        -12 565 752        -                        

Netto 4 370 012       6 905 031     158,0 % 2 701 970        4 203 061        4 164 311            -205 701               
 

Budsjettet for plan/utvikling 2013 omfatter i vesentlig grad lønnskostnader for fast ansatt og 

nødvendige driftsmidler for drift av kontor og enheten. Enheten har nå full bemanning  

 

Forbruket pr august er normalt. Noen utgiftsposter skal dekkes av næringsfondet, dette gjøres 

ved slutten av året.  Det er derfor god grunn til å tro at det ikke vil være avvik ved årets slutt.  

 

3.4 Øvrige områder 

 
Tabell 22- Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose øvrige områder (i mill. kroner) 

Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Politisk og adm 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Rådmannens stab 32,63              20,40             62,5 % 21,49                -1,09                32,36                    -0,28                     

Samhandling 10,85              9,05               83,4 % 7,23                  1,82                  11,51                    0,66                      

Politisk virksomhet 9,21                 5,45               59,1 % 6,12                  -0,68                9,21                      -                        

Sum område 43,48              29,45             67,7 % 28,73                0,73                  43,87                    0,38                       
 

3.4.1 Rådmannens stab 
 

Tabell 23- Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose rådmannens stab (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Rådmannens stab 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 43 993 631    28 175 314   64,0 % 29 067 278      -891 964          43 716 879          -276 752              

Sum inntekter -11 359 545   -7 770 507   68,4 % -7 572 806      -197 701          -11 359 545        -                        

Netto 32 634 086    20 404 807   62,5 % 21 494 472      -1 089 665      32 357 334          -276 752               
 

Rådmannens stab består av rådmann, økonomiavdeling, personalavdeling, servicetorg, 

IT/Innkjøp, brukerkontor og folkehelse. Med bakgrunn i rapporteringen fra de enkelte 

ansvarsområder under rådmannens stab konkluderes det med at budsjettet på dette området skal 

holde.  

 

3.4.2 Samhandlingsreformen 
 

Tabell 24- Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose samhandling (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Samhandling 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 10 850 004    9 050 028     83,4 % 7 233 336        1 816 692        11 510 000          659 996                

Sum inntekter -                   -331               0,0 % -                    -331                  -                        -                        

Netto 10 850 004    9 049 697     83,4 % 7 233 336        1 816 361        11 510 000          659 996                 



 

Prognose med-finansiering 2013   kr.10 800 500 

Prognose utskrivningsklare pasienter 2013  kr.     705 000 

 

Prognose for med-finansiering baserer seg på tall for januar til april 2013, disse tallene er ikke 

endelig stadfestet fra helseforetaket. Prognose utskrivningsklare pasienter baserer seg på sikre 

tall for de åtte første mnd. 2013. 

 

3.4.3 Politisk virksomhet 
 

Tabell 25 - Forbruk pr 2. tertial 2013 og prognose Politisk virksomhet (i kroner) 
Budsjett Regnskap Forbruk Periodisert Avvik fra Vurdert Avvik fra 

Politisk virksomhet 2013 hittil hittil % Budsjett per.budsjett årsprognose budsj. 2013

Sum utgifter 9 342 667       5 487 009     58,7 % 6 210 417        -723 408          9 342 667            -                        

Sum inntekter -130 896        -39 367         30,1 % -87 264            47 897              -130 896              -                        

Netto 9 211 771       5 447 642     59,1 % 6 123 153        -675 511          9 211 771            -                         
 

I utgangspunktet skal budsjettet holde. Det er likevel knyttet usikkerhet rundt utgiftene rundt 

høstens valg, i tillegg er det vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt 

arbeidsfortjeneste og frikjøp fra år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende. 

 

4.0 Budsjettreguleringer 
 

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

Prognosen tilsier at det er tilgjengelig midler gjennom lavere renteutgifter, lavere 

pensjonsutgifter og lavere fast lønn.  

 

Tilskudd til Fauske Sprint vedr. fotballhall er tatt med under investeringer i budsjettvedtaket for 

2013. Tilskudd til andres investeringer skal etter kommunale regnskapsregler utgiftsføres i 

driftsregnskapet, dvs at dette kan ikke lånefinansieres av kommunen. Rådmannen foreslår at 

beløpet på 5 mill. kroner reguleres inn i driftsbudsjettet med finansiering fra Hjemfallsfondet.  

 

Tabell 26 – Budsjettreguleringer (i mill. kroner) 

Økte utgifter/reduserte inntekter

Eiendomsskatt 0,80                   

Utbytte 2,70                   

Ikke fordelt innsparingskrav 4,80                   

Arbeidsgiveravgift 2,00                   

Fotballhall 5,00                   

Sum 15,30                 

Inndekning

Renteutgifter -2,00                 

Pensjon -4,00                 

Fast lønn -2,30                 

Rammetilskudd/skatt -2,00                 

Overføring fra hjemfallsfondet -5,00                 

Sum inndekning -15,30                



 

Inndekning på fast lønn fordeles de ulike enhetene etter avvik forbruk på fast lønn pr 2. tertial. 

Pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift fordeles også de ulike enhetene etter avvik pr 2. tertial 

 

Utfra endringer i ressurssituasjonen mellom skolene ved oppstart nytt skoleår, må ressursene 

omfordeles i henhold til tildeling av ressurser. Budsjettfordelingsmodellen benyttes til dette. 

 

Tabell 27 – Omfordeling av ressurser mellom skolene (i kroner) 

Økning utgift

Finneid skole 250000

Hauan skole 150000

Vestmyra skole 220000

Erikstad skole 0

Sum økning 620000

Reduksjon utgift

Valnesfjord skole -300000

Sulitjelma skole -320000

Sum reduksjon -620000  
 
Omfordeling er i forhold til endret årsverk tildeling fra 1.8.13. Omfordelingen av midler omfatter derfor 

lønnsmidler.  

 

 

5.0 Investeringer 

 
5.1 Status prosjekter 
 

Det vises til vedliggende oversikt over investeringsporteføljen for 2013 – vedlegg 2. 

 

Oversikten gir en kortfattet oversikt over status/fremdrift. Rådmannen viser til dette, men har 

merknader/kommentarer til følgende prosjekter: 

 

1. Sulitjelma skole: 

Viser til vedliggende notat fra prosjektleder – vedlegg 3. 

      De forholdene som prosjektleder påpeker vil føre til økte kostnader. 

I økonomimelding 1/13 ble det varslet om en mulig total overskridelse på prosjektet 

tilsvarende ca 5 mill kr.  

                  Det vurderes fortløpende muligheter for kostnadsreduserende tiltak.  

2. Heis helsetunet:  

Innkjøp av nye heiser ble lagt på vent da taklekkasjene på helsetunet oppsto. Ut fra 

vurderinger fagetat har gjort er det ønskelig å omprioritere denne bevilgningen til 

bygningsmessige formål på helsetunet.  

 

For de øvrige prosjektene er det ikke meldt om overskridelser i forhold til gitte rammer. 

 

 

 

 

 



 

5.2 Forslag til presisering og korrigeringer vedrørende kommunestyrets vedtatte 

investeringer med finansiering i 2013 
 

I kommunestyrets endelige vedtak budsjett 2013 Sak 181/12 møte 13.12.2012 heter det som 

følger: 

Investeringer, endringer ift Rådmannen 
 

Tiltak 2013 2014 2015 2016 

Veiprosjekter Sulitjelma 3400    

Øvrige vei investeringer 2600    

Servicebygg Erikstad 2000    

Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000  

Valnesfjord skole/flerbrukshall  9000 30000 20000 

Allaktivitetshus 2200    

Fotballhall 5000
1
    

Oppgradering til LED lys 500
2
 500 500 500 

1
 – Bevilges over hjemfallsfondet 

2
- Bevilges utover rådmannens forslag 

Sitat slutt: 

 

Vedtaket innebærer en økt investeringsramme i forhold til rådmannens forslag. I vedtaket 

framkommer ikke helt klart hvordan alle investeringene skal finansieres. Låneinstitusjonene har 

innstrammet kontrollen av underforliggende vedtak i forbindelse med nye låneopptak. Dette 

innebærer at lånesøknader der det ikke klart går fram av vedtaket hvordan finansieringen skal 

skje blir avvist.  

 

I tillegg er tilskudd til Fauske Sprint vedrørende fotballhall tatt med under investeringer. 

Tilskudd til andres investeringer skal etter kommunale regnskapsregler utgiftsføres i 

driftsregnskapet, dvs at dette kan ikke lånefinansieres av kommunen. Rådmannen har derfor 

foreslått at beløpet reguleres inn i driftsbudsjettet med finansiering fra Hjemfallsfondet (jfr. 

forslag til budsjettreguleringer drift). 

 

Med bakgrunn i dette har rådmannen satt opp en oppdatert oversikt over samlede investeringer 

med tilhørende finansiering der kommunestyrets endringer i forhold til rådmannens forslag er 

implementert.  Investeringene som ble vedtatt i tillegg til rådmannens forslag finansieres som 

følger: 

 

Tabell 28 – Oversikt samlede investeringer (hele 1000) 
Tiltak Beløp Kommentar

Veiprosjekter Sulitjelma 3 400             Finansieres med refundert mva samt salg av fast eiendom

Øvrige vei investeringer 2 600             Finansieres med refundert mva samt salg av fast eiendom

Servicebygg Erikstad 2 000             Finansieres med refundert mva samt bruk av ubundet investeringsfond

Vestmyra skolesenter 10 000           Finansieres med refundert mva samt bruk av lån

Allaktivitetshus 2 200             Finansieres med refundert mva samt bruk av ubundet investeringsfond

Oppgradering til LED lys 500                 Finansieres med refundert mva samt bruk av ubundet investeringsfond

Sum økning utover rådmannens forslag 20 700           -                                                                                                                                                        

Finansiering

Overført refundert mva. fra drift -4 140            

Bruk av lån -8 000            

Bruk av ubundet investeringsfond -8 560            

Sum finansiering -20 700          
 



I tillegg til ovenstående er låneopptak vedr fullrenseanlegg avløp Østerkløft på 5,0 mill kr, og 

kommunestyrevedtak i sak 054/13 om å ta opp lån på 3,5 mill. kr til restfinansiering av 

Vannledning i Vatnbygda også bakt inn i den oppdaterte oversikten
1
. 

 

Oppdatert investeringsoversikt 2013 ser da slik ut (Kommunestyrets endringer i forhold til 

rådmannens budsjettforslag, samt investeringer vann/avløp Vatnbygda og Østerkløft er merket 

med grått): 

 

Tabell 29 – Finansieringsbehov ordinære  investeringer (hele 1000) 

 

Finansieringsbehov investeringer (1000 kr)

Bevilget tidligereÅrsbudsjett 

Område 2013

Skolemateriell 2 000             1 000             

IT utstyr 2 960             2 000             

Vestmyra skole 35 000           10 000           

Valnesfjord skole/flerbrukshall 1 000             1 000             

Ventekostnader skolestruktur -                 2 000             

Sulitjelma skole 54 000           27 720           

Tomteopparbeidelse fotballhall 9 400             1 880             

Aksjon skolevei 400                 200                 

Servicebygg Erikstad kirkegård 2 100             2 000             

Boliger Tareveien 830                 2 000             

Torggata 16 5 000             26 000           

Oppgradering gatelys 1 000             1 000             

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 4 000             2 000             

Oppgradering maskinpark 2 000             2 000             

Infrastruktur 20 000           6 000             

Allaktivitetshus 2 200             

Sulitjelma Barnehage 600                 500                 

Skilting -                 150                 

Kunstgress Finneid -                 900                 

Heis på sykehjemmet -                 1 200             

Utredning samlokalisering tekn.tj. 1 000             

Avsetning til ubundet investeringsfond ny skolestruktur 4 000             

SUM eks VA 140 290         96 750           

Finansiering

Mva kompensasjon -19 350         

Bruk av investeringsfond -15 000         

Salg av fast eiendom -10 000         

Investeringstilskudd husbanken -7 200            

Nye lån eks VA -45 200         

Sum finansiering -            -96 750           
 

 

                                                 
1
 Låneopptak vedrørende Østerkløft var ved en feiltakelse ramlet ut i det endelige budsjettvedtaket for 2013 



Tabell 30 – Finansieringsbehov VA  (hele 1000) 

 

Investeringer VA

2013

Vann 7 000             

Avløp 3 000             

Vannledning Vatnbygda 3 500             

Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft 5 000             

Sum VA investeringer 18 500           

Nye VA lån -18 500          
 

Tabell 31 – Finansieringsbehov totalt (hele 1000) 

 

Totalt investeringer 115 250         

Finansiert som følger

Overført mva.komp. -19 350         

Bruk av ubundet investeringsfond -15 000         

Salg av fast eiendom -10 000         

Investeringstilskudd Husbanken -7 200            

Bruk av lån -63 700         

Sum finansiering -115 250       

Samlet låneopptak -63 700          
 

Fauske kommunes samlede låneopptak for 2013 blir etter dette på 63,7 mill. kr.  

 

 

 

6.0  Finansforvaltning 

 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 

Samlet innskudd i bank utgjorde pr. 31.08. 2013, ca. 28 mill. Av disse er 36 mill. bundet opp til 

skattetrekk og etableringstilskudd Husbanken på sperrede konti. I tillegg inngår ubrukte 

lånemidler som en vesentlig del av likvidene. Dette betyr at den reelle driftslikviditeten er 

negativ og at kommunen i perioder fortsatt er helt avhengig av kassakreditt. Trekket på 

kassakreditt var pr 31.august -34,8 mill. 

 

Så lenge de reelle driftsresultatene er negative vil likviditeten forverres og uten store årlige 

låneopptak til investeringer, vil dagens grense på 60 mill. i kassakreditt på sikt ikke være 

tilstrekkelig til å dekke løpende forpliktelser. 

 

 

 

 

 

 



Figur 1 – Kortsiktig likviditet hittil 2013  
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Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakreditt er for tiden fastsatt til 3 måneders NIBOR 

med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Som figur 1 viser, har det ikke vært trukket på kassakreditt 

første og andre tertial. Dette forklares med at nytt låneopptak på 64,5 mill. kr. inngår i 

likvidbeholdningen og bidrar til positiv likviditet første del av året.  Etter hvert som lånemidlene 

benyttes svekkes likviditeten slik at vi store deler av høsten må påregne trekk på kassakreditt. 

 

Tabell 32 – Rente kassekreditt pr. aug. 2013  

3 mnd. NIBOR Påslag Rente 

1,75% 0,85 % 2,60% 

 

6.2 Langsiktig likviditet 
 

Den langsiktige likviditeten består av Hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og 

Sparebank 1. Utviklingen i 2013 framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.: 

 

Tabell 33 – Oversikt kapital plasseringer 
Plassering 31.12.2012 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13

Hjemfallsfond Plassering Pareto 25 518 26 572 26 561 26 358 26 572 26 753 26 467 26 739 26 732

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning 20 210 20 573 20 796 20 964 21 105 21 494 21 854 21 668 21 729

Utvikling samlet portefølje 45 728 47 145 47 357 47 322 47 677 48 247 48 321 48 407 48 461  
 

Figur2 – Utvikling plassering Pareto 2013 
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Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av følgende 2 produkter: 

 

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/avkastningsprofil enn 

referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite 

transaksjonsorientert. Pareto aktiv 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. 
 

PARETO 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 durasjon ligger mellom null og to år. Fondet 

vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og 

forsikringsselskap. 

 

Tabell 34 - Vektingen mellom de to fondene 

  Vekt % 

Pareto Aktiv 32,40 % 

Pareto Høyrente 67,60 % 

TOTALT  100,00 % 

 

 

Figur 3 – Utvikling plassering SB1 forvaltning 2013 

 
 

 

Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente og 

aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Vektingen mellom de ulike 

produktene er som følger: 

 

 

 

 

 

 



Tabell 35 -Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 

  Vekt % 

BANK o.l.  6,02 % 

OBLIGMRK  66,33 % 

EK-BEVIS  0,95 % 

AKSJER NORGE  10,67 % 

AKSJER UTL  16,03 % 

TOTALT  100,00 % 

 

Generelt er kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 

finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god 

avkastning. Pr. 31. august er verdien på plasseringene økt med 2,7 mill. kr. sammenlignet med 

31.12.2012. 

 

6.3 Gjeldsportefølje 
 

Kommunens langsiktige gjeld består nå av 4 lån i Kommunalbanken og 1 lån i KLP 

Kommunekreditt. I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.  

 

Tabell 36 – Fordeling gjelden pr. 31. august 2013 
Opprinnelig låneopptak Restgjeld 31.08.13 Rente pr. d.d Andel Renteviklår Rentebinding utgår Innfridd år:

KOMMUNALBANKEN 211 244                                    168 269                         2,110 % 37,42 % Reg mot NIBOR kvartal 2031

KOMMUNALBANKEN 100 000                                    92 105                            3,580 % 20,48 % Fastrente 5 år Des. 2016 2030

KOMMUNALBANKEN 72 800                                       65 520                            3,790 % 14,57 % Fastrente 5 år Juli 2015 2040

KLP/Kommunekreditt 64 200                                       60 990                            3,360 % 13,56 % Fastrente 3 år Des. 2014 2041

KOMMUNALBANKEN 64 457                                       62 846                            2,100 % 13,97 % Reg mot NIBOR kvartal 2042

Totalt 512 701                                    449 730 2,824 % 100,00 %  
 

Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 

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. Pr. 31. august lå den flytende renten på rente 

på 1,96 %. 

 

 



 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Økonomimelding nr 2/2013 tas til orientering. 

 

2. Forslag til budsjettregulering gjennomføres slik det er beskrevet i økonomimeldingen, 

herunder finansiering av fotballhall på 5 mill. kroner som overføres fra hjemfallsfondet. 

  

3. Med bakgrunn i taklekkasjene på helsetunet, omprioriteres bevilgningen til heis til 

bygningsmessige formål på helsetunet. 

 

4. Samlet låneopptak 2013 fastsettes til 63,7 mill. kroner.  

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 



 

          Vedlegg 1 

 

(oppdatert fra liste presentert i driftsutvalget 29 august 2013)

Samhandlingsområde/enheter Årsv. Kommentar

Helse og omsorg

Helse 1,0 Rus/psykiatri

Helse 2,5 andre

Institusjon 2,0 Nattevakt og merkantil

Miljø/habilitering 1,5 benytter korttidskontrakter

Institusjon 2,0 avd.ledere fra 1.august og 1.september

Totalt helse og omsorg 9,0 årsverk

Administrasjon

It konsulentstilling 1,0

Totalt administrasjon 1,0 årsverk

Oppvekst og kultur

Skole 3,4

skolefaglig rådgiver, ped.pers ved hauan, vestmyra, 

valnesfjord

Barne og familie 1,8 enhetsleder, helsesøster fra 1/8

Kultur 1,5 park/idrett og basseng sulis

Integrering 2,5 sykemeldt - bruker korttidstidskontrakter

Totalt oppvekst 9,1 årverk

Kommunalteknisk

Bygg eiendom 3,3 Renholdere

VVA 3,0

Langtidssykemeldt . For å holde en tilstrekkelig 

brøyteberedskap kommende vinter kan det være 

aktuelt å ansette vikarer.

Totalt 6,3

Totalt antall årsverk 25,4 årverk

Oppdatert stillingesoversikt vacante ubesatte stillinger pr september 2013



 

 

Vedlegg 2 

 

FAUSKE KOMMUNE INVESTERINGSPORTEFØLGE 2013 pr 31.08.13

PROSJEKT BEVILGNING FORUTSETNINGER 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 Egen sak om sluttfinansiering

Servicebygg Erikstad kirkegård 2000 Tidl finansiert 2,1 mill Kostnadsramme vedtatt

Anbudsutlysning basert på fastsatt 

kostnadsramme

Omsorgsboliger Fauske sentrum Start omreg v/helsetunet/Buen

Omsorgsboliger Strømsnes Avventes - prio etter Eiaveien

Sagatun Rehabilteringsbehovet utredes Forberedelser pågår i hht k-vedtak 47/13

Eiaveien - Demensboliger Utkast reg plan ferdig

Samarb m/ISBBL etablert

Skisseprosjekt presentert

Torggt 16 26000 Tidl finansiert 5,0 mill Prosjektet pågår

Sulitjelma skole 27728 I hht godkjent prosjekt Se egen kommentar i øk. Melding 2/13

Vestmyra skole 10000 Oppstart planlegging Prosjektet pågår i hht godkjent prosjektplan

Mål ferdigstillelse: Skolestart 2016 Grunnboring foretatt - ingen spes utfordringer

Sak til K 7/11 vedr rom- og funksjonsprogram

Valnesfjord skole 0 Oppstart planarb i 2014

Ventekostnader ny skolestruktur 2000 Leie brakkerigg Vestmyra

div inventar/utstyr

Barnehage Sulitjelma 500 Tidl finansiert 0,6 mill Prosess  for samlokalisering m/skole avventer

ferdigst.  av skoleprosj

Boliger Tareveien 2000 Tidl finansiert 0,83 mill Samarbeid med VGS skrinlegges

Revurdering av prosjekt

Oppgradering eksisternde boligmasse 2000 Årlig bevilgning Utbedringer helsetunet prioriteres

Oppgradering maskinpark 2000 I hht godkjent prioriteringsliste Anskaffelser gjennomført

Oppgradering gatelys 1000 Prioriteringsliste må utarbeides Prioriteringsliste godkjent i PLUT

Oppgradering til LED-lys Arbeidet igangsatt

Allaktivitetshus 2200 Ferdig forprosjekt Skisseprosjekt presenteres driftsutv 24.9

Kommunestyrebehandling 3.10

Skilting 150 Nye gatenavn Løpende

Nye skiltplaner

Heis sykehjem Helsetunet 1200 Utskifting begge heisene Avventes  Kostnader ved takrep. prioriteres

Infrastruktur Sulitjelmafjellet 3400 Parkeringsplasser Jakobsbakken og Daja Gjennomføres i høst/pågår

Vei inn til Fjellandsbyen

Øvrige veinett 2600 Prioriteringsliste må utarbeides Prioriteringsliste godkjent i PLUT

Rammeavtaler. Arbeidet pågår løpende

Fotballhall 1880 Tomtekostnader Grunnboring gjennomført.

Ny tomt vurderes Egen sak om alternativ løsning

Tilskudd hall 5 mill overført driftsbudsjett

rest bev 2012 overf 2013 

Samlokalisering tekniske tjenester 1000 Forstudie/forprosjekt Henv gjort til nabokommuner

Prosjektgruppe vil bli etablert

Kunstdekke Finneid grusbane 900 Samarbeidsprosjekt Finneid idrettslag Kunstgress legges 

Klargj tomter Valnesfjord Fra tomtefond Reguleringsendring pågår

Prio Furnesfeltet 

Salg kommunal eiendom -6000 Knyttet til finansiering av inv 2013 Salg pr 29.4:   ca 1,55 mill kr  

 



 

Vedlegg 3 
 

 
Sulitjelma skole – Notat om endringer. 
 
Utførte rivingsarbeider i byggetrinn 2 har avdekket uforutsette forhold ved bygningen. 
Takkonstruksjonen har en betongdrager i overgang mot administrasjondel som ikke er 
fremkommer på tegninger vi har hatt som grunnlag for oppdraget. Videre er det en 
betongkonstruksjon i avslutning yttervegg som vi ikke har oppdaget tidligere. 
 
Disse konstruksjoner hindrer planlagt utførelse og prosjekteringsgruppen har kommet til at 
det beste og rimeligste alternativ er å endre på bæringen for lett-takelementene og legge en 
utvendig kledning med isolasjon for å hindre at betongen blir en kuldebro til «varm» side. 
 
Ved riving av innvendig himling åpenbarte det seg at det vi antok var brannskillevegger ikke 
var ført til overliggende betongdekke. Gjennomføringer i etasjeskiller var heller ikke 
brannsikret. 
 
Eksisterende vinduer er i dårlig forfatning. Utskifting av disse omfattes ikke av prosjektet. 
Soppvekst vises i enkelte karmer. Det innhentes pris fra entreprenør på skifte av gamle 
vinduer. Skal vinduene utskiftes må disse bestilles særskilt da dette er utenfor prosjektets 
ramme. 
 
Videre er det mindre avvik i underetasjen/gulv på grunn mellom dagens situasjon og 
tegninger. Det har medført blant annet merkostnader i etablering av heisgrube. 
 
Med bakgrunn i endrede forhold ble det avholdt et prosjekteringsmøte i Sulitjelma 17. 
september. Man besiktiget forholdene og prosjekteringsgruppen var enig i noe 
omprosjektering i eksisterende bygg. Dette vil nødvendigvis medføre merkostnader for både 
rådgivere og entreprenører. For taket vil det også medføre forsinkelse i leveranse av 
letttakelementer. 
 
Når rådgivere har utarbeidet endringslister og entreprenører prissatt dem vil vi kunne få en 
oversikt på kostnader. Dette antas å ta 3 – 4 uker. 
 
GdeB 
20.09.13 
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OPPSIGELSE AV AVTALE OM PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE 

   

 
Vedlegg: 1) Brev til PPT v/styreleder datert 17.04.2013 

2) Svar fra PPT datert 26.04.2013 

3) Brev til PPT datert 03.05.2013  

 

Sammendrag: 
 

I K-sak 181/12 ble den interkommunale avtalen med PPT vedtatt oppsagt.  

«Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny 

skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget.» 

Fauske kommune har klargjort de utfordringer som vi ser knyttet til nåværende interkommunale 

avtale med PPT i brev datert 17.04.2013  
Det har vært orientert muntlig i driftsutvalget den13.06.2013 

Det er avhold møte mellom eierkommunene 24.juni 2013.  

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har over lengre tid sett at det er utfordringer knyttet til dagens PPT 

organisering, og har etterlyst tiltak fra det sittende styret for å få frem en forbedring og utvikling 

på system og organisasjonsnivå.  

I perioden april – mai 2013 har det vært avholdt en rekke møter der Fauske kommunens syn på 

de utfordringene vi ser med dagens organisering har blitt bekjentgjort for styret, styreleder, 

daglig leder samt ansattes representant. Styrets tilsvar har vært å stadfeste oppsigelsen av avtalen 

gjort av Fauske kommune. Det er ikke gitt noen tilbakemelding på hvordan styret ser på 

muligheten for å løse dagens utfordringer innenfor nåværende organisering.  

 

I tillegg til Fauske kommunes ønske om å utrede ny organisering av PPT har også kommunene 

Beiarn, Sørfold og NFK levert sine oppsigelser i forhold til dagens organisering.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Styrets tilsvar til Fauske kommune på de problemstillinger, som er fremlagt muntlig og skriftlig 

for styret, har ikke gitt oss svar på de utfordringer vi har identifisert.  



Derfor ser vi det slik at dagens PPT organisasjon ikke kan innfri de forventninger som Fauske 

kommune har til PPT sin rolle og funksjon. 

På bakgrunn av dette ønsker vi å etablere en PPT organisasjon som skal være en integrert del av 

samhandlingsområdet for oppvekst og kultur, og som tar opp i seg de utfordringer vi står over 

for.   

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Det vises til K-sak 181/12 vedrørende betinget oppsigelse av den interkommunale PPT-

ordningen, samt muntlig orientering i driftsutvalget 13/6 2013.  

 

Kommunestyret vedtar oppsigelse av gjeldende interkommunale PPT avtale fra og med 

01.08.2014 

 

Rådmann gis i oppdrag å utrede ny organisering av egen kommunal PPT. Saken 

behandles i løpet av 1.halvår 2014.   

 

 

DRIF-084/13 VEDTAK-  29.08.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Det vises til K-sak 181/12 vedrørende betinget oppsigelse av den interkommunale PPT-

ordningen, samt muntlig orientering i driftsutvalget 13/6 2013.  

 

Kommunestyret vedtar oppsigelse av gjeldende interkommunale PPT avtale fra og med 

01.08.2014 

 

Rådmann gis i oppdrag å utrede ny organisering av egen kommunal PPT. Saken 

behandles i løpet av 1.halvår 2014.   

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

Rådmann 
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Rådmannen 
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PPT Indre Salten 
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Storgata 52 

8200 FAUSKE 
   

   

 

Saksbehandler:  Arve Rolandsen -  Telefon: 75 60 40 24 - Telefaks: 75 60 40 01 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/3305/ARV  Dato: 17.04.2013 

 

 

UTFORDRINGER KNYTTET TIL NÅVÆRENDE 

INTERKOMMUNALE AVTALE MED PPT.   
 

Fauske kommune har over lang tid stilt spørsmålstegn ved kommunens deltakelse i et 

interkommunalt samarbeid knyttet opp mot pedagogisk-psykologisk tjeneste. Dette er på ulike 

måter og i ulike arenaer tatt opp med samarbeidspartnere, styret og tjenesteleder.  

 

- Høsten 2011: gjennomført drøftinger i styremøte angående utfordringene på system og 

organisasjonsnivå ved at tidligere metodikk ikke har ført til nedgang i antall brukere 

av spesialundervisning, eller at organisasjonene blir bedre rustet til å gi en individuell 

tilrettelagt undervisning uten å være nødt til å iverksette tiltak etter paragraf 5.1.  

- Vår 2012: Forslag til ny skolestruktur i Fauske kommune, hvor punkt O i innstillingen 

omhandlet oppsigelse av avtale. Bakgrunnen for dette er at et av kriteriene for 

kvalitetsutvikling innenfor skolen er å styrke det administrative støtteapparatet for 

veiledning og kvalitetsutvikling på organisasjons og systemnivå 

- Høst 2012: møte med rådmannsgruppe i deltakende kommuner, hvor tjenesteleder 

PPT deltok. Fauske kommune informerte tjenestedeltakere om hvor vi var i prosess 

rundt skolestruktur, og tanker rundt fremtidig utnyttelse av ppt ressurs.  

- Høst 2012: Kommunens Årsbudsjett 2013 / Økonomiplan 2014-2016 kommenterer de 

samme fenomenene som er tatt opp i styret tidligere.  

- 19 desember 2012: Fauske kommune leverer betinget oppsigelse av avtale. 

- 7. februar 2013: Kommunalsjef og enhetsleder deltar på styremøte i PPT og redegjør 

for problemstillingene, samt tanker om veien videre for organisasjonen og de ansatte. 

 

 

Følgende problemstillinger er da tatt opp: 

 

- Manglende utvikling av system og organisasjonssiden. 

- Manglende fellesforståelse for premiss for spesialundervisning §5.1, §5.3 

(avhjelping innenfor ordinært tilbud) og §5.7. 

- Ventelisteproblematikk. 

- Avtale delvis utenfor kommunal kontroll, ikke god nok styringsrett over til dels 

store midler. 

- Kompetansesammensetting (adferd, vold) 



  Side 2 of 2 

- Motsatt bevisbyrde for kommunen når vedtakene ikke matcher anbefaling. 

- For høy andel spesialundervisning kontra tilrettelagt undervisning. 

- PPt er en driver til sitt eget virke ved at de i ytterste konsekvens er ansvarlige for at 

den ordinære undervisningen blir svakere, og andelen spesialundervisning øker. 

 

Parallelt med at Fauske har gitt uttrykk for sine synspunkter, er det også kommet noe 

tilsvarende refleksjoner om noenlunde samme problemstillinger fra andre kommuner innenfor 

samme organisasjon. 

Fauske kommune har som utgangspunkt at det er et ønske at vi for vår del skal kunne treffe 

nødvendige beslutninger overfor løsningsalternativer for hvordan det spesialpedagogiske 

tilbudet i Fauske skal organiseres, i tett sammenheng med hvordan vi nå jobber for å utvikle 

den nye skolestrukturen, barneverntjenesten og familiesenteret. 

 

Vi har forventninger ut fra dette utgangspunktet om: 

 

-Sterkere felles utvikling på system og organisasjonsnivå, der tilrettelagt undervisning 

foretrekkes fremfor spesialundervisning, med resultat at behovet for spesialundervisning 

synker. 

-ventetid under 2 mnd. 

 

Fauske kommune ber om at styret i PPT tar dette opp på møte og redegjør for hvordan disse 

utfordringene kan møtes innenfor nåværende organisering, og innenfor de samme rammene 

som avtalen legger til grunn for dagens organisering. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arve Rolandsen 

Kommunalsjef 
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Rådmannen 
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SVAR PÅ BREV DATERT 170413 ANGÅENDE PPT INDRE SALTEN  
 

 

Fauske kommune viser til tilsvar på vår oppfordring fra brev av 17.04.2013. Svaret er 

innkommet til oss den 30.04.2013. 

 

I styrets tilsvar registrerer vi at det ikke er redegjort for hvordan styrt under nåværende 

organisering kunne sett for seg at de konkrete ønsker for forventninger fra vår side kunne blitt 

innfridd. 

Styret har dermed ikke respondert slik vi var forspeilet dette i sist styremøte, dette beklager vi. 

I vårt brev av 17.04.2013 gjorde vi rede for hva vi har hatt av anmerkninger til driften sett fra 

vår side, med ei tydelig redegjøring for hva vi ønsket redegjort for fra styrets side. 

Slik brevet av 30.04 er formulert konkluderes det med at styret betrakter vårt brev av 17.04 

som begrunnelsen for vår oppsigelse av avtalen. 

Det er jo riktig av dette brevet inneholder dette, må på samme tid er det presisert at vi ønsker 

en redegjørelse for hvordan våre forventninger kunne innfris i den eksisterende 

organisasjonen. 

Om dette punktet ble det sågar muntlig presisert at de punktene som er lagt frem skriftlig, er 

orientert muntlig om flere ganger, og tidligere skolefaglig rådgiver i Fauske, bekreftet at det 

så langt tilbake som til 2007 har vært gjort lignende anmerkninger fra Fauske kommune. 

I den forbindelse presiserte undertegnede at tilsvaret måtte ta i seg det faktum at de temaene 

vi har spilt inn ikke er nye, og således har styret hatt tid på seg til å respondere. 

 

Vi forholder oss til signalet fra styret om at de andre kommunene og fylkeskommunen vil 

søke ulike løsninger og samarbeidspartnere for driften etter 01.01.2014 

 

 

Med hilsen 

 

 

Even Ediassen        Arve Rolandsen 

Rådmann        Kommunalsjef 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

«Soa_Navn» 

 

 

Postadresse : «Soa_Adr» «Soa_Postnr» 
«Soa_Poststed» 

Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: «Soa_Adr2» «Soa_Tlf» «Soa_Fax»   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
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ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE 

   

 

 
Vedlegg: -Skisseprosjektet 

-Saksframlegg og vedtak k-sak 168/12 

 

Sammendrag: 
 

Arbeidet med kulturhus startet i 2008 med design- og arkitektkonkurranse, som omhandlet 

Fauske Rådhus og planer om «Turbinen». Faveo Prosjektledelse er blitt engasjert for å kjøre 

brukerprosesser og knytte kontakt til arkitektfirmaet som vant arkitektkonkurransen, slik at ideer 

og tanker, samt brukerperspektivet er blitt ivaretatt på lik linje som i 2008. 

 

Rodeo arkitekter er engasjert til å utarbeide skisseprosjektet som har gjort dette ferdig og som 

inneholder fasadeløsninger, rombeskrivelse, arealberegning, plan/snitt tegninger, kravene til 

tekniske løsninger, utenomhusplan og kostnadsberegning. Rodeo arkitekter vil legge fram 

skisseprosjektet i møtet. 

 

 I prosjektet er det nedsatt en referansegruppe og styringsgruppe. 

 

Etter mottagelse av skisseprosjektet er det foretatt en kritisk gjennomgang av rom og 

arealløsningene på administrativt nivå. Det har der spesielt vært satt fokus på relasjonen til 

kommunens totale eksisterende bygningsmasse, og hvordan man bør se på de totale behov, og 

vurdere muligheter for sambruk. 

Resultatet av denne er at rådmannen mener det bør foretas en siste kvalitetssikret gjennomgang 

av dette, før en konkluderer. 

 

Saksopplysninger:  

 

Kommunestyret vedtok i sak 168/12 
 



Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske kommune, med 

basis i framlagt skisse.  

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med konkrete 

kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret får et godt 

beslutningsgrunnlag for veien videre.  

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013.  

4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med hvordan 

kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. Kulturhuskomiteen videreføres som 

referansegruppe  

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for eiendomsporteføljen 

i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og økonomi gis gjennom politiske beslutninger 

og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt.  

 

 
Økonomi 

Kostnadsberegningen fra Rodeo arkitekter viser en samlet sum på kr. 127 243 000 inkl. mva. 

Nettoarealene er; nybygg 2519 m
2
 + rehabilitert del (gamle rådhuset) 1269 m

2
 til sammen 3805 

m
2
, som gir en kostnad pr. m

2
 på kr. 33400.-. Utgifter som vil komme i tillegg er 

grunnundersøkelser. Grunnforholdene i området vil utløse områdeundersøkelse. Reserver og 

marginer i prosjektet har ikke tatt høyde for disse utgiftene. Utgiftene lar seg vanskelig beregne 

men kan komme opp i 0,5 mill. kr.-. I tillegg kommer eventuelle tiltak. 

 

Romprogrammet inneholder lokaler til: 

 Kommunestyre/formannskapssal 

 Storsal  

 Kino  

 Bibliotek 

 Kulturskola/frivillighetssentralen 

 Ungdomsklubben 

 Lag/foreninger inkl. Dans Fauske 

 Lokaler til kulturadministrasjonen og integreringsenheten 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Det er et stort behov for et allaktivitetshus på Fauske. De store arrangementene legges i dag til 

idrettshallen som er ikke bygd for denne type aktiviteter. Idrettshallen er ikke velfungerende 

vedrørende akustikk, fasiliteter og tilrigging. I tillegg blir idretten presset ut av hallen. Andre 

momenter er beskrevet i tidligere saksframlegg. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at fremtidig bruk av idrettshallen mest sannsynlig i hovedsak 

vil forbeholdes dekning av skolens behov for areal på dagtid. Lag og foreninger som i dag holder 

til i kjelleren på Vestmyra skole vil antagelig ikke kunne opprettholde sin aktivitet i de gamle 

lokalitetene på grunn av at det så langt i skoleutbyggingen ser ut for at alle de gamle 

skolelokalene på Vestmyra ungdomsskole foreslås revet. 

Erstatning av disse lokalene er ikke i utgangspunktet så langt tatt med i planleggingen hverken i 

allaktivitetshuset eller skoleprosjektet. 

 

Skisseprosjektet viser at dette kan bli et signalbygg i Fauske sentrum som vil sentrum et løft og 

bli et midtpunkt. I dag står rådhuset og samfunnshuset til forfall og med et tydelig språk forteller 



om forfallet av kommunale bygg og gir dårlig omdømmebygging.  Et nytt allaktivitetsbygg og et 

salg av samfunnshuset med krav til nye eiere om forvaltning av bygget vil gi denne delen av 

sentrum et etterlengtet løft. 

Allaktivitetsbygget er beregnet til kr. 127 millioner i 2013 kroner som gir en m2 pris på 33 400 

kr.-. Dette stemmer bra med erfaringstall vi har i området jfr. Sulitjelma skole. Med spillemidler, 

salg og mva-kompensasjon kan kravet til frisk kapital være ca. 65 millioner. Da er ikke 

sponsormidler fra næringsliv, enkeltpersoner og andre tilskudd(fylkeskommunen) regnet med. 

Hvis det gis signaler om at dette kan være et realistisk prosjekt så vil det utløse et engasjement i 

befolkning som kan gi ytterlige bidrag til finansieringen.  

Det som kan være en like stor utfordring er fdv-utgiftene på bygget. Leide bygg har vesentlig 

lavere fdv-kostnad fordi kommunen ikke har det samme ansvar for ytre vedlikehold, ventilasjon 

og forvaltning. Dette gjør at fdv-kostnadene vil øke til ca. 1,1 mill. over dagens utgift. Utleie og 

administrasjon av brukere vil utføres av dagens administrasjon i kultur. Det som da kan forsvare 

økte fdv kostnader er leieinntekter på bygget. Kino, arrangementer m.m. kan snart gi en inntekt 

på 1 million kr.- pr. år. 

 

Framdrift i byggeprosess. 

Det er ikke utarbeidet framdriftsplan for prosjektet.  Et forventet tidsbruk til planlegging og 

utførelse er 36 - 40 måneder. Dette forutsetter at innhold i romprogram opprettholdes eller kun 

små endringer. Andre forhold som kan påvirke tidsbruk er kartlegging av grunnforhold, 

områdeundersøkelse, som kan avstedkomme med større tiltak.  Det må også gjøres 

reguleringsendringer som også kan være tidkrevende.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1- Skisseprosjektet tas til orientering. 

2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot 

eiendomsprosjektet.  

3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i 

forbindelse med budsjett 2014. 

 

 

DRIF-087/13 VEDTAK-  24.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Punkt 1 som innstilling. 

 

Punkt 2 som erstatter innstilling punkt 2 og 3: 

Fauske kommune har allerede store utfordringer innenfor både drift- og 

investeringsområdene. På bakgrunn av dette legges Allaktivitet/kulturhusprosjektet på 

«is». 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1- Skisseprosjektet tas til orientering. 



2- Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme behovet for areal opp mot 

eiendomsprosjektet.  

3- Rådmannen bes om å fremlegge nærmere kostnadstall og videre fremdrift for prosjektet i 

forbindelse med budsjett 2014. 

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 
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ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Notat – allaktivitetshus 

Romprogram – allaktivitetshus 

Kostnadskalkyle 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunestyret vedtok i sak 74/12 følgende: 
 

Det skal legges frem sak om finansiering og innhold av kulturhus i 2012. Finansiering av huset 

legges inn i budsjettet fra 2013. I det videre arbeidet settes det ned en komite som innstiller ovenfor 

kommunestyret om innhold og omfang. Det anbefales å hente inn ekstern kompetanse for å få 

fortgang i arbeidet. Denne innstillingen skal være klar i god tid før budsjettarbeidet neste høst. 

Kulturhuset skal bygges i sentrum, og rådhuset er første prioritet som lokasjon. Det tas sikte på 

byggestart i 2013.  

 

Komiteen skal bestå av 2 fra posisjonen og en fra opposisjonen. Ordfører tiltrer komiteen. Komiteen 

bes å sikre at representasjon fra administrasjonen, ungdomsråd, familiesenteret, kulturskolen, 

frivilligsentral, råd for funksjonshemmede, utøvere og andre blir ivaretatt i komiteen. Det settes av 

kroner 500.000 til dette arbeidet. Dette inkluderer eventuell innleie av prosjektleder/rapporter m.v. 

 

Komiteen har bestått av Ronny Borge, Trine Løkås, Nils Christian Steinbakk og Siv Anita 

Johnsen Brekke. 

Enhetsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjonen. 

 

Komiteen tok allerede på vårhalvåret stilling til å fortsette arbeidet ved å ta utgangspunkt i 

design- og arkitektkonkurransen fra 2008, som omhandlet Fauske Rådhus og planene om 

«Turbinen».  I tillegg i leveransen har også en kostnadskalkyle vært et viktig element å få frem. 

 

4 år er gått fra dette prosjektet ble gjennomført og et viktig arbeid har vært få verifisert om 

innhold og funksjoner fra det prosjektet er aktuelle i dag, eller ikke. 

Faveo Prosjektledelse er blitt engasjert for å kjøre brukerprosesser og knytte kontakt mot det 

arkitektfirma som vant arkitektkonkurransen, slik at ideer og tanker, samt brukerperspektivet er 

blitt ivaretatt på lik linje som i 2008. 

 

Det er blitt kjørt brukermøter opp mot: 

Frivillige lag og foreninger 



Næringsliv 

Kommunens egne profesjonelle kulturtjenester 

Festivalene 

Ungdomsrepresentanter 

 

Faveo har også ivaretatt et manglende perspektiv i forrige plan, som har gått på at dette skal være 

et hus for hele kommunen, ikke bare Fauske sentrum. 

 

Det er lagt fram et forslag til allaktivitetshus som ivaretar de kommunale kulturtjenestene: 

 Bibliotek 

 Kino 

 Ungdomsklubb i sentrum 

 Kulturskole 

 Frivilligsentral 

 Integrering 

 

I tillegg er det gjennom sambruk også lagt fram rom som ivaretar øvingsaktivitet for flere lag og 

foreninger.   

I huset blir det også en egen kulturhusfunksjon med storsal, og mindre saler. 

Avslutningsvis er det også tiltenkt formannskapssal- og kommunestyresalfunksjoner i huset. Alle 

disse funksjonene er vist i vedlegg 1. 

 

I arbeidet med å revidere romplanen har arbeidet vist at de behov som kom fram i forrige runde 

har utkrystallisert seg og blitt enda større.  Da med særlig behov for fremføringslokaler og 

samhandling mellom kulturtjenestene. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommunes kulturtjenester er i dag spredt på flere ikke hensiktsmessige bygg, mange i 

leide lokaler.   

Et allaktivitetshus vil være et arnested for samvirket mellom de ulike kulturtjenestene i 

kommunen.  Det vil kunne tas ut mye synergi i arbeidet rundt disse profesjonelle tjenestene ved å 

samlokalisere disse. 

 

I tillegg vil huset inneha tjenester som gir publikum gode fasiliteter, og lag og foreninger 

øvingsrom og fremføringssaler.  Det vil nok nødvendigvis i det videre arbeidet vurderes om 

øvingslokaler for lag og foreninger skal ligge i huset, eller om foreningene ser det mest 

hensiktsmessig å ha disse slik som i dag.   

 

Kulturell infrastruktur skaper positiv effekt, og varer over mange år. 

En samlokalisering av de kommunale tjenester og funksjoner som er tenkt i huset, vil også 

frigjøre areal som kan selges, og samtidig frigjøre areal hvor dagens tjenester som er i leide 

lokaler kan flyttes inn i kommunale.  Det blir derfor viktig at et eventuelt videre arbeid med dette 

allaktivitetshuset blir sett på også av eiendomsprosjektet som er etablert. 

 

Et eventuelt allaktivitetshus i Fauske kommune skal være et flerbruksbygg, som skal være 

fleksibelt.  Dette vises også i romprogrammet som er lagt fram.  Men det er viktig at dette bygget 

skal være et brukshus og ha kulturformål som premiss, og at det ikke er snakk om et kulturhus 

som skal driftes med en stor administrasjon, og som bare har som hovedmål å sørge for 



profesjonell kultur til folket. Hovedsiktemålet er at huset skal bidra til økt «hverdagsaktivitet», 

og være arenaer for amatørkulturlivet som i dag lider under relativt kummerlige forhold på 

fremføringssiden.  Det blir også viktig at i det videre arbeidet at driftskostnader på 

administrasjon og drift av selve bygget kommer ordentlig frem. 

Det er viktig at huset blir allemannseie og som bidrar til folks stolthet for kommunen.  

Finansieringsmessig vil også dette måtte realiseres som et spleiselag mellom flere aktører.   

 

Dette er også hovedlinjene i Fauske kommunes kommuneplan (samfunnsdelen).  Det blir viktig 

at hele befolkningen, kulturlivet, næringslivet, private og offentlige står sammen om utviklingen 

og finansieringen av huset. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

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

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med 

konkrete kostnader for etableringen av et slikt hus, slik at Kommunestyret får et godt 

beslutningsgrunnlag for veien videre.   

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

kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og økonomi 

gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og 

andre funksjoner er klarlagt. 

 

 

FOR-163/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ronny Borge (H) foreslo endring i innstillingens pkt. 2: 

Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med 

konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret får 

et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

 

H’s endringsforslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endring ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

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

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med 

konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret 

får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

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

kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 



5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og økonomi 

gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom kjernevirksomhet og 

andre funksjoner er klarlagt. 

 

 

KOM-168/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ivar Lyngner fra Rodeo arkitekter orienterte. 

 

Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo tillegg i pkt. 4 til slutt: 

Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe. 

 

AP’s forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med endring ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

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

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, 

med konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at 

Kommunestyret får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013. 

4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med 

hvordan kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og 

økonomi gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom 

kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Ronny Borge Kirkevn. 43B 8207 FAUSKE 

Enhetsleder 

bygg/eiendom/idrett 

   

Enhetsleder kultur til videre 

forføyning 

   

Trine Nordvik Løkås Løkås 8215 VALNESFJORD 

Prosjektleder eiendom    

Nils-Christian Steinbakk Postboks 451 8201 FAUSKE 

Økonomisjef    
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ADMINISTRATIV STRUKTUR 

   
Vedlegg: Kart over administrativ struktur 

 

Sammendrag og saksopplysninger 
 

Kommunestyret vedtok følgende i K-sak 74/10, 14.desember 2010: 
1. Kommunestyret slutter seg til forslag til ny administrativ struktur og ber rådmannen implementere denne 

fram mot medio 2011 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne organiseringen av disse  

 

Det ble besluttet at en ny administrativ struktur skulle bygge videre på prinsippene i flat struktur   

-  korte styringslinjer og beslutninger nært brukerne.  Ansvar og myndighet i enhetene skulle i 

prinsippet fortsette som før med følgende føringer: 

 Nytt organisasjonskart med 13 enheter 

 Detaljer i organisasjons-/ledelsesstrukturen, -  intern organisering i nye store enheter og i 

stabs- og støttefunksjoner sentralt (intensjon: ca 25 ansatte pr  leder) 

 Et skille mellom strategisk og operativ ledelse 

 Enhetslederes ansvar/myndighet  
 

 

Bakgrunn for endringene 

Endringene som fant sted gikk i hovedsak ut på å etablere en samlende enhet for skole og 

barnehage. I tillegg ble administrativ struktur for sykehjemmene og hjemmetjenesten endret fra 5 

enheter til 2 enheter, men med en styrking av ledernivå rett under enhetsledere. Dette nivået 

kalles avdelingssykepleiere som i dag teller 10 stillinger.  

Hovedmotivasjonen for å gjøre disse endringene var å sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet i linjen 

for å ta seg av alle de administrative og tjenestefaglige gjøremålene i organisasjonen. Det ble 

spesielt pekt på betydningen av å ha synlig ledelse ute blant de ansatte som leverer tjenestene til 

daglig, - dette for å drive fram veiledning og stimulere arbeidsmotivasjonen.  

Resultatet av denne endringen var at kommunen gikk fra 24 resultatenheter til 13. 

Denne reduksjonen skulle i utgangspunktet også sikre kapasitet og administrativt grunnlag for 

samhandling mellom rådmannsnivået og enhetene.  



Det ble ikke gjort noen endringer ift ledelsesnivåer i kommunen, noe som fram til årets forsøk 

betyr at kommunen har hatt en flat organisasjon med to nivåer og hvor enhetsledere har hatt 

direkte kontakt med rådmannen.  

Kommunalsjefene hadde da ikke linjeansvar, men bistod rådmannen i oppgaveløsning løpende. 

 

Oppfatning og konklusjon i 2012 

Rådmannen er av den oppfatning at to-nivå-organisering langt på vei viser en tettere dialog og 

klarere disponering av ledelsesansvaret ut i linjen slik det var tenkt med den nye administrative 

organiseringen.  

 

Men et stadig sterkere press på økonomien, herunder for sterk kostnadsvekst og krav til 

endringer av tjenestetilbud både innenfor pleie- og omsorgssektoren samt innenfor oppvekst, 

stiller denne struktur på prøve.  

 

Følgende resultatfelt framstår som utfordrende i dagens situasjon med 2 nivå modellen: 

 Krav til kostnadsreduksjoner er en krevende jobb som innebærer at rådmannsnivået må 

samvirke med enhetene i langt større grad. Dette krever både tydelighet i ansvarslinjer, 

ferdigheter og ikke minst tilstrekkelig med kapasitet for å få gjennomført nødvendige 

endringer med tilstrekkelig hastighet som kan møte fremtidige utfordringer, og som kan 

skape økonomisk handlingsrom for nyinvesteringer og nyvinninger. 

 Krav til faglig utvikling som holder tritt med myndighetenes pålegg gjennom nye lover 

og forskrifter, herunder samhandlingsreformen, krever svært mye ressurser til 

utviklingsarbeid samtidig som trykket på kostnadsreduserende tiltak skal opprettholdes. 

 Krav til ivaretagelse av personaloppgaver blir nedprioritert på grunn av kapasitets-

problemer samtidig som rådmannen vet at personalarbeid er å anse som en langsiktig 

investering som ikke kan nedprioriteres. 

 Overordnet planlegging, styring og kontroll er fokusområder til rådmannen pr i dag  

 Sist, men ikke minst; muligheten og kapasiteten til å se den enkelte leder og medarbeider 

gjennom arbeidsdagen må styrkes.  

 

Med bakgrunn i disse utfordringene mente rådmannen at det måtte foretas noen grep for å sikre 

gjennomføringsevnen for resultatoppnåelse. Dette ble drøftet med de fellestillitsvalgte og 

hovedverneombudet. Skisse til løsning og prosess ble fremlagt i fellesmøte med alle 

hovedtillitsvalgte i desember 2012. 

 

Kommunestyret fattet således følgende vedtak i budsjettsak i Kommunestyret 181/12 :  

 
Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013 for å sikre Fauske kommune en sterkere styring 

av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støtte 

utviklingen innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor gjeldende driftsrammer.  Den 

administrative organisering av ledernivået mellom rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at 

enhetene; 

 Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert 

kommunalsjef.  Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg. 

 Barnehager, Skoler, Barne/familie, Kultur og Integrering legges inn under en felles kommunalsjef. Dette 

område benevnes heretter som Oppvekst og Kultur. 



 VVA og Bygg/eiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles kommunalsjef.  Dette området 

benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester. 
 

Gjennomføring 

Med virkning fra 1. januar engasjerte rådmannen to kommunalsjefer og endret arbeidsoppgavene 

til den tredje fast tilsatte utfra vedtaket med følgende områder;  

 Samhandlingsområde Helse og omsorg 

 Samhandlingsområde Oppvekst og kultur 

 Samhandlingsområde Plan og kommunaltekniske tjenester. 

 

Engasjementene ble i utgangspunktet gjort for 6 måneder og med følgende beskrivelse og plan 

for gjennomføring: 

Ansvar og delegering 

kommunalsjefene ivaretar rådmannens overordnede myndighet på alle områder og 

har fullt ut personal - og resultatansvar for sitt samhandlingsområde. Tilsettinger skal 

godkjennes av rådmannen. Enhetsledere beholder myndighet og ansvar som i dag. 

 

Kommunalsjefens viktigste oppgave i 2013; 

 er å holde egen enhet innfor tildelte midler, 

 fremme tverrfaglighet/flerfaglighet i samhandlingsområdene, men også mellom 

samhandlingsområdene, 

 fremme forslag til fremtidig organisering, 

 iverksette nedtrekk innenfor tildelte midler i 2013 samt fremme forslag til 

nedtrekk for budsjettåret 2014 innen juli måned 2013 

 følge opp fremdrift av arbeidsoppgaver, jfr egen liste i Sharepoint 

 

Rådmann stab skal 

  Understøtte de 3 samhandlingsområdene med å nå sine mål. Viktigste oppgave 

 for rådmann stab er å understøtte kommunalsjefen med kompetanse knyttet til 

 økonomistyring 

 

Samhandlingsområde Helse og omsorg;  

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013;  

 Implementer Bemanningsprosjektet  

 Samhandlingsreformen (følge opp og forberede) 

 På vegne av rådmannen følge opp drift og utvikling av brukerkontoret 

 Implementering av Helse- og omsorgsplanen. 

 Optimalisere drift av Storkjøkken  

 Kontakt nabokommuner for å se hvilke områder vi kan samarbeide på 

innenfor helse og omsorg 

 Forberede fremtidig helse- og omsorgstjeneste i Sulitjelma 

 

Samhandlingsområde Oppvekst og kultur; 

Prioriterte arbeidsoppgaver 2013; 

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

Utred hvordan arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av idrett/kulturbygg 

skal håndteres. Koordiner med kommunalsjef for plan/kommunalteknisk 



 Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med 

etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget av Fauske 

kommunes krav til styret.  

 Anbefal fremtidig organisering av enhet Barne og familie. 

 

Samhandlingsområde Plan- og kommunaltekniske tjenester 

 Prioriterte arbeidsoppgaver 2013 

 Fremme egen sak til kommunestyret før sommeren 2013 med forslag om 

ny organisering av eiendomsforvaltningen 

 Innføre nytt kommunalteknisk datasystem for sambruk av informasjon og 

binde sammen fagsystemer innenfor PLU, Servicetorg, VVA mfl. 

 Anskaffe og implementer ByggSøk 

 Kvalitetssikre matrikkelen gjennom 2013 i eget prosjekt. 

 Kommunalsjef skal fremme forslag om endring av lokalisering for Salten 

Brann og VVA fra sentrum og til ny lokalisering. Herunder kontakt 

nabokommuner om evt samarbeid 

 Ansvaret for å følge opp investeringsplan for 2013 

 Etabler egen styringsgruppe med nødvendige medarbeidere for å ivareta 

arbeidsgivers styring av investeringsprosjekter. Herunder ivareta 

etterlevelse av  reglene i Lov om offentlige anskaffelser. 

 Park vurderes flyttet fra enhet Bygg og eiendom til VVA (Kommunalsjef 

igangsetter utredning for å gjennomføre denne flyttingen). Det utredes 

samtidig hvordan VVA kan understøtte Kirkelig Fellesråd i å bedre stell 

på gravlunder. 

 

Organisatorisk endring av enheter 

 Idrettskonsulent flyttes fra enhet Bygg og eiendom til enhet Kultur 

 Park vurderes flyttet fra enhet Bygg og eiendom til VVA (Kommunalsjef 

igangsetter utredning for å gjennomføre denne flyttingen). Det utredes 

samtidig hvordan VVA kan understøtte Kirkelig Fellesråd i å bedre stell på 

gravlunder. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

I hht kommunelovens § 25 og Hovedavtalens del B § 4 skal Partssammensatt utvalg forelegges 

endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens organisering samt drøfte kvalitets-, 

fornyings- og utviklingstrekk. 

 

Rådmann presenterte i møtet 3. juni status fra de respektive samhandlingsområdene og hadde 

med utgangspunkt i Hovedavtalens del B § 3-1 c et møte med alle Hovedtillitsvalgte 17. juni 

hvor det ble foretatt en evaluering. 

De hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet ga sin entydige og ubetingete tilslutning til at 

dagens midlertidige struktur bør bli den gjeldende. 

 

 

Partene har, hver for seg og i enighet fremlagt følgende tilbakemeldinger ifm den midlertidige 

organiseringen: 

 



1) Relasjonen mellom staben og enhetslederne er styrket, særskilt innen områdene personal og 

økonomi 

2) Det er etablert langt bedre samhandlingsprosesser innenfor alle områdene. 

3) Tydeligheten i resultatansvar, delegert fra rådmannen, begrenset ned til samhandlingsområdene 

under ledelse av kommunalsjefene, - noe som sikrer daglig og ukentlig trykk etter klare 

resultatmål uten at rådmannen må initiere eller styre dette. 

4) Kapasiteten og evnen til å utføre, styre og kontrollere påkrevde endringer er betydelig økt samt at 

kapasiteten til å drive fram strategisk tenking og planlegging er økt. 

5) Sykefraværsoppfølging; både HTV og HVO er særskilt opptatte av oppfølgning av medarbeidere 

som er sykemeldte. Dette er et felt som både tillitsvalgte, hovedverneombud samt arbeidsgiver er 

av den oppfatning at vi kan bli langt dyktigere på. En tettere og bedre oppfølgning vil ha stor 

betydning både for den enkelte som er sykemeldt, men også å løse de problemer som evt måtte 

ligge til grunn på arbeidsplassen for sykemeldingen. 

6) Medarbeidsamtaler; det ble også under møtet gitt innspill på viktigheten av å følge opp 

medarbeidersamtalene som et godt grunnlag mellom leder og medarbeider. Gjennom en inndeling 

i samhandlingsområder vil en kommunalsjef i langt større grad kunne følge opp de enkelte 

enhetsledere langt bedre enn rådmannen skulle greie. 

 

Med bakgrunn i dette og i påvente at sak til kommunestyret 3. oktober ble partene enige om å 

forlenge engasjementene ut året 2013 samt lyse ut kommunalsjefstillingene med forbehold om 

Kommunestyrets godkjenning. 

 

Rådmannen foreslår derfor overfor Kommunestyret at Fauske kommune forlater ordningen med 

to-nivå modellen og etablerer 3 samhandlingsområder, hvert område under ledelse av en 

kommunalsjef. 

 

Den videre organisering innenfor samhandlingsområdene vil bli styrt av følgende 

endringsprosesser: 

 

- Videre implementering av helse-og omsorgsplanen: 

o Helse-og omsorgsplanen har et tydelig fokus på å redusere antall 

institusjonsplasser og legge til rette for at innbyggere kan bo lengre hjemme i 

egne boliger. Denne tenking må få betydning for hvordan vi organiserer og leder 

området. 

 

- Innføring og iverksetting av ny eiendomsforvaltning: 

o Når vi nå etablerer et eget eiendomsforetak vil samhandlingsområde Plan og 

kommunaltekniske tjenester bli redusert i omfang og det er da et spørsmål for 

rådmannen om dette samhandlingsområdet må organiseres på en ny måte. Dette 

vil vi i den nærmeste perioden vurdere. Som del av ny eiendomsforvaltning vil 

det være viktig for rådmannen å fremme en strategisk plan for 

eiendomsforvaltning. Planen vil ha fokus på reduksjon av areal og vil sees tett 

opp mot endringer i skolestruktur. Det vil derfor arbeides videre med hvordan 

eget (eid) areal kan utnyttes sterkere enn i dag og hvilke fellesfunksjoner som kan 

flyttes til ny skole på Vestmyra.  

 

- Innføring og iverksetting av ny skolestruktur i 2016: 

o Innenfor oppvekst vil vi særlig se på hvordan tjenestene spesialpedagogikk, 

barnevern og familiesenteret kan organiseres samvirke felles opp mot skolene og 



barnehagene med grunnlag i fokus på «tidlig innsats». Skolene vil gjennomgå 

endringer med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i 2012 om ny skolestruktur, og 

barnehagestruktur vil som følge av endringene i skolestruktur måtte vurderes på 

nytt. Innenfor øvrige enheter i samhandlingsområdet er det på dette tidspunktet 

ikke noen planer for endringer. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 

samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne 

organiseringen av disse  

 

 

AMU-010/13 VEDTAK-  27.08.2013 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

 

DRIF-088/13 VEDTAK-  24.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til ny administrativ struktur med 3 

samhandlingsområder ledet av hver sin kommunalsjef. 

 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer av antall enheter og den interne 

organiseringen av disse. 

 

-  

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 
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ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016 
 

 

Vedlegg: 

 

 

Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 30.07.2013 

Brev fra IMDi datert 24.04.2013 

Epost fra barneverntjenesten datert 17.07.2013 

Epost fra Familiesenteret datert 03.06.2013 

Epost fra enhetsleder skole datert 03.06.2013 

Epost fra enhetsleder barnehage datert 03.06.2013 

Notat fra flyktningekonsulent datert 10.05.2013  

 

Sammendrag: 
 

Det er i dag om lag 4 400 mennesker i asylmottak med lovlig oppholdstillatelse og som venter på 

å få flytte til en kommune. 700 av disse er barn i familier. IMDI anmoder kommuner i Norge om 

å bosette til sammen 10 000 flyktninger i 2014, og 9000 for hvert år i 2015 og 2016. Det er 

grunn til å anta at antallet flyktninger som skal bosettes i Norge vil holde seg stabilt i årene som 

kommer. Anmodningstallet for hver kommune har IMDI (Integrerings –og 

mangfoldsdirektoratet) kommet fram til i samarbeid med KS (Kommunenes sentralforbund). 

IMDI anmoder til sammen 360 kommuner om å delta i bosettingsarbeidet i årene fremover. 

Dagens bosettingsmodell er en «solidaritetsmodell». Med dette menes at dersom en kommune 

som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn IMDIs 

anmodning, må antall flyktninger fordeles på de øvrige bosettingskommunene. 

 

IMDI har anmodet Fauske kommune om å bosette 25 flyktninger hvert år i 2014 – 2016. Antallet 

inkluderer ikke familiegjenforeninger. I tillegg ber de Fauske kommune om å vurdere 

muligheten for å øke vedtaket for inneværende år. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har de siste årene bosatt etter vedtak på 18 personer (2012 – 2015). Antallet 

inkluderer ikke familiegjenforeninger.   

2010 ble det bosatt 12 personer. 

2011 ble det bosatt 26 personer, inkludert 3 familiegjenforente. 



2012 ble det bosatt 23 personer, inkludert 6 familiegjenforente. 

2013 - fram til d.d. har vi bosatt 13 personer, inkludert 6 familiegjenforente. 

Flyktningetjenesten merker seg at antall familiegjenforente øker og saksbehandlingstiden for 

familiegjenforening søknader går ned. 

Formålet med introduksjonsprogrammet er at flyktninger raskt skal komme ut i arbeid eller 

ordinær skolegang. 17 deltakere avsluttet sitt program i 2012: 6 personer startet videregående 

skole, 2 fortsatte grunnskoleopplæring, 2 personer i arbeid med introduksjonsstønad som 

lønnstilskudd, 2 personer på arbeidsrettet tiltak, 1 arbeidssøker og 4 flyttet der en antar at de gikk 

ut i ordinært arbeid. 

Sammenlignet med andre kommune har Sortland fått anmodning om 10 personer og totalt 

bosette 35 pr. år. Vågan kommune har vedtak på å bosette 40 personer pr. år. Sammenlignbare 

kommune i innbyggertall i Nord ligger høyere i antall bosettinger pr. år enn Fauske kommune.  

Skal vi ta i mot fler flyktninger vi dette være et resursspørsmål og et økonomisk spørsmål. Ved 

økning av antall flyktninger vil inntektene øke tilsvarende i form av økt integreringstilskudd. 

Også tilskudd til norskopplæring vil øke tilsvarende økning av antall elever med rettigheter. 

Boliger: Pr. tiden har vi nok boliger, men ved økning av flyktninger må også en økning av 

boligmasse til, i form at kjøp av sentrumsnære leiligheter til utleie for flyktninger. Her vises det 

til økning av tilskudd fra Husbanken (opp til 40%) til kjøp for dette formål. I tillegg kan en leie i 

det private marked.  

Flyktningetjenesten: Ved mottak av fler flyktninger vil arbeidsbelastningen øke spesielt på 

forebyggende helse, miljøarbeid og oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet. 

Utvidelse av disse stillingene vil være påkrevd, men kan gjøres innenfor økning av 

integreringstilskuddet. Positiv til økning av antall flyktninger under forutsetning av tilsvarende 

økning i ressurser. 

Voksenpedagogisk senter: Romkapasiteten er for tiden dårlig ved voksenpedagogisk senter. 

Ved mottak av flere flyktninger må en omorganisere undervisningen, på en slik måte at en klarer 

å gi et tilbud til de som har rettigheter. Alternativt kan en ta i bruk halv dag med 

arbeidspraksisplasser og et undervisningstilbud på kveldstid.   

Grunnskole: Spørsmål handler i stor grad om bosettingsmønster. Elevtallene i skole går ned, 

men noe ujamt fordelt rundt om i kommunen. Finneid har helt fulle klasser, mens det er noe 

ledig kapasitet på Erikstad og i Hauan. Utfordringen ligger i at de aller fleste av disse barna vil 

sokne til Vestmyra, og NOA. Og der er det vanskelig å øke kapasiteten grunnet små klasserom 

på barnetrinnet. Et av rommene tar ikke mere enn 16 elever, før vi må sende elever videre til 

andre skoler. Og Vestmyra står for NOA opplæringen som disse barna er avhengige av. I 2016 

skal dette problemet være løst, men enn så lenge er det i stor grad problematisk å få plass til barn 

som kommer flyttende i løpet av skoleåret.  

Familiesenter: Fauske familiesenter signaliserer at de har kapasitet. 

Barnehage: Slik det ser ut nå så skal det være kapasitet i barnehagene. Barnefødslene i egen 

kommune er gått ned, og hvis det ikke kommer tilflytting vil vi på sikt få overkapasitet på 

barnehageplasser.  

Pr dd er det ledig ca 10 plasser (omregnet til store barn) i kommunale barnehager i sentrum.   



 

Barneverntjenesten: har ingen bemerkninger i forhold til dette. De har p.t. en saksmengde som 

står rimelig i forhold til kapasiteten.   

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Familiesentret, barnehage og barneverntjenesten signaliserer at kapasiteten er rimelig god. 

Romkapasitet både på NOA og voksenpedagogisk senter er en utfordring. Skal en klare å ivareta 

antall flyktninger som IMDI anmoder Fauske kommune om, må en finne noen løsninger på dette 

inntil ny skole står ferdig. Resurser innenfor flyktningetjenesten må økes tilsvarende, men kan 

dekkes inn gjennom økt integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring.  

Anmodningen fra IMDI om en økning på 7 personer i Fauske kommune ligger lavere 

sammenlignet med andres sammenlignbare kommuner i region Nord. 

Selv om en ser at det kan være utfordringer tilknyttet bosetting av fler flyktninger er ikke disse 

større enn Fauske kommune kan håndtere.

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

 

 

DRIF-081/13 VEDTAK-  29.08.2013 
 

Asbjørn Hjemås foreslo: 

Går for økning på 7 til 25 inkludert gjenforening. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme avgitt for Hjemås’ 

forslag. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske kommune bosetter 25 flykninger fra 2014 – 2016 

Bosettingstallet inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

Integreringstilskuddet blir brukt til å øke ressursen til dette arbeidet. 

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 















 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Gunhild Westergaard  

Sendt: 17.07.2013  

Til:   Wenche Skarheim  

Kopi:    

Emne:  SV: Anmodning om bosetting 2014 - 2016  

________________________________________________________________  
 
 
 På vegne av barneverntjenesten har jeg  ingen bemerkninger i forhold til dette. Vi har pt. en 
saksmengde som står rimelig i forhold til kapasiteten.   
 
  
 
// Vennlig hilsen Gunhild Westergaard 
 
leder for barneverntjenesten, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 75 60 42 00/ 75 60 42 02 
 
gunhild.westergaard@fauske.kommune.no <mailto:gunhild.westergaard@fauske.kommune.no> 
 
  
 
Fra: Wenche Skarheim  
Sendt: 31. mai 2013 15:14 
Til: Gunhild Westergaard; Inger Lise Evenstrøm; Terje Valla; Ingvild Sjødin; Stig Løvseth 
Kopi: Arve Rolandsen 
Emne: Anmodning om bosetting 2014 - 2016 
 
  
 
Hei 
 
Fauske kommune har fått anmodning om å øke antallet bosettinger fra 18 til 25. Bakgrunnen for dette er 
at det om lag 4 400 mennesker som venter på kommune. 700 av disse er barn i familie. Imdi antar at 
flyktninger som skal bosettes holder seg stabilt i årene som kommer. Å ta imot flyktninger er en 
dugnadsinnsats for alle kommuner. Tar ikke vi imot flere, er det andre kommuner som må ta vår del. I 
forhold til andre kommuner ligger vi prosentvis sånn midt på treet i forhold til å ta imot flyktninger i 
Nordland.(Se kopi av landbakgrunn) 
 
  
 
Før saksutredning er det greit å vite hvilke utfordringer dette vil ha for skole, barnehage, helse, barnevern 
og fritid. Er kapasiteten god nok og hvordan ser det ut fremover.  
 
  
 
Meningen var at jeg skulle ta dette opp på ledermøte, men jeg har meldt forfall til møtet på tirsdag. Derfor 
gjør jeg det på denne måten. Fint om jeg kunne ha fått tilbakemelding på dette.  
 
  



 
Ha en strålende solskinnshelg J 
 
  
 
  
 
// Vennlig hilsen Wenche Skarheim 
 
Enhetsleder integreringsenheten, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 41 23 02 42 
 
wenche.skarheim@fauske.kommune.no <mailto:wenche.skarheim@fauske.kommune.no> 
 
www.fauske.kommune.no <http://www.fauske.kommune.no/> 
 
  
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Ingvild Sjødin  

Sendt: 03.06.2013  

Til:   Wenche Skarheim  

Kopi:    

Emne:  SV: Anmodning om bosetting 2014 - 2016  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei 
 
Fauske familiesenter vil ha kapasitet pga nedgang i fødselstallet.  
 
Ved skolehelsetjenesten vil kapasiteten være lavere, da vi har for få stillinger og må ha ei stilling i 
vakanse. Samtidig tenker jeg at det ikke er noe hindring for å ta imot flere flyktninger. 
 
  
 
  
 
//Vennlig hilsen Ingvild Sjødin 
 
Fagleder/Ledende helsesøster, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 75 60 43 00// +47 918 95 792 
 
INGVILD.SJODIN@FAUSKE.KOMMUNE.NO <mailto:INGVILD.SJODIN@FAUSKE.KOMMUNE.NO> 
 
http://FAUSKE.KOMMUNE.NO <http://fauske.kommune.no/> 
 
  
 
  
 
  
 
Fra: Wenche Skarheim  
Sendt: 31. mai 2013 15:14 
Til: Gunhild Westergaard; Inger Lise Evenstrøm; Terje Valla; Ingvild Sjødin; Stig Løvseth 
Kopi: Arve Rolandsen 
Emne: Anmodning om bosetting 2014 - 2016 
 
  
 
Hei 
 
Fauske kommune har fått anmodning om å øke antallet bosettinger fra 18 til 25. Bakgrunnen for dette er 
at det om lag 4 400 mennesker som venter på kommune. 700 av disse er barn i familie. Imdi antar at 
flyktninger som skal bosettes holder seg stabilt i årene som kommer. Å ta imot flyktninger er en 
dugnadsinnsats for alle kommuner. Tar ikke vi imot flere, er det andre kommuner som må ta vår del. I 
forhold til andre kommuner ligger vi prosentvis sånn midt på treet i forhold til å ta imot flyktninger i 
Nordland.(Se kopi av landbakgrunn) 



 
  
 
Før saksutredning er det greit å vite hvilke utfordringer dette vil ha for skole, barnehage, helse, barnevern 
og fritid. Er kapasiteten god nok og hvordan ser det ut fremover.  
 
  
 
Meningen var at jeg skulle ta dette opp på ledermøte, men jeg har meldt forfall til møtet på tirsdag. Derfor 
gjør jeg det på denne måten. Fint om jeg kunne ha fått tilbakemelding på dette.  
 
  
 
Ha en strålende solskinnshelg J 
 
  
 
  
 
// Vennlig hilsen Wenche Skarheim 
 
Enhetsleder integreringsenheten, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 41 23 02 42 
 
wenche.skarheim@fauske.kommune.no <mailto:wenche.skarheim@fauske.kommune.no> 
 
www.fauske.kommune.no <http://www.fauske.kommune.no/> 
 
  
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Terje Valla  

Sendt: 03.06.2013  

Til:   Inger Lise Evenstrøm;Wenche Skarheim;Gunhild Westergaard;Ingvild Sjødin;Stig Løvseth  

Kopi:  Arve Rolandsen  

Emne:  SV: Anmodning om bosetting 2014 - 2016  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei Wenche. 
 
  
 
I forhold til skole er dette et litt vanskeligere spørsmål, som i stor grad handler om bosettingsmønstre. 
 
Elevtallene i skole går også ned, men noe ujamt fordelt rundt om i kommunen. Finneid har helt fulle 
klasser, mens det er noe ledig kapasitet på Erikstad og i Hauan.  
 
  
 
Utfordringen ligger nok i at de aller fleste av disse barna vil sokne til Vestmyra, og NOA. Og der er det 
vanskelig å øke  kapasiteten grunnet små klasserom på barnetrinnet. Et av rommene tar ikke mere enn 
16 elever, før vi må sende elever videre til andre skoler. Og Vestmyra står for NOA opplæringen som 
disse barna er avhengige av.  
 
  
 
I 2016 skal dette problemet være ute av verden, men enn så lenge er det i stor grad problematisk å få 
plass til barn som kommer flyttende i løpet av skoleåret. Det har i alle fall vært situasjonen det siste 
skoleåret vi snart er ferdig med. 
 
  
 
  
 
// Vennlig hilsen Terje Valla 
 
Konst. enhetsleder skole 
 
FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 75 60 40 25 // +47 90 06 48 42 
 
<http://www.fauske.kommune.no/> 
 
  
 
  
 
  
 
Fra: Inger Lise Evenstrøm  



Sendt: 3. juni 2013 08:53 
Til: Wenche Skarheim; Gunhild Westergaard; Terje Valla; Ingvild Sjødin; Stig Løvseth 
Kopi: Arve Rolandsen 
Emne: SV: Anmodning om bosetting 2014 - 2016 
 
  
 
Hei 
 
  
 
Slik det ser ut nå så skal det være kapasitet i barnehagene.  
 
Barnefødslene i egen kommune er gått ned, og hvis det ikke kommer tilflytting vil vi på sikt få 
overkapasitet på barnehageplasser.  
 
Pr dd er det ledig ca 10 plasser (omregnet til store barn) i kommunale barnehager i sentrum.   
 
  
 
Trenger du tall på antall barn til saksutredningen?? Så si fra J  
 
  
 
// Vennlig hilsen Inger-Lise Evenstrøm  
 
Enhetsleder barnehage, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 75 60 40 26  
 
<http://www.fauske.kommune.no/> 
 
  
 
Fra: Wenche Skarheim  
Sendt: 31. mai 2013 15:14 
Til: Gunhild Westergaard; Inger Lise Evenstrøm; Terje Valla; Ingvild Sjødin; Stig Løvseth 
Kopi: Arve Rolandsen 
Emne: Anmodning om bosetting 2014 - 2016 
 
  
 
Hei 
 
Fauske kommune har fått anmodning om å øke antallet bosettinger fra 18 til 25. Bakgrunnen for dette er 
at det om lag 4 400 mennesker som venter på kommune. 700 av disse er barn i familie. Imdi antar at 
flyktninger som skal bosettes holder seg stabilt i årene som kommer. Å ta imot flyktninger er en 
dugnadsinnsats for alle kommuner. Tar ikke vi imot flere, er det andre kommuner som må ta vår del. I 
forhold til andre kommuner ligger vi prosentvis sånn midt på treet i forhold til å ta imot flyktninger i 
Nordland.(Se kopi av landbakgrunn) 
 
  
 
Før saksutredning er det greit å vite hvilke utfordringer dette vil ha for skole, barnehage, helse, barnevern 



og fritid. Er kapasiteten god nok og hvordan ser det ut fremover.  
 
  
 
Meningen var at jeg skulle ta dette opp på ledermøte, men jeg har meldt forfall til møtet på tirsdag. Derfor 
gjør jeg det på denne måten. Fint om jeg kunne ha fått tilbakemelding på dette.  
 
  
 
Ha en strålende solskinnshelg J 
 
  
 
  
 
// Vennlig hilsen Wenche Skarheim 
 
Enhetsleder integreringsenheten, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 41 23 02 42 
 
wenche.skarheim@fauske.kommune.no <mailto:wenche.skarheim@fauske.kommune.no> 
 
www.fauske.kommune.no <http://www.fauske.kommune.no/> 
 
  
 



 
________________________________________________________________  
 

Fra:   Inger Lise Evenstrøm  

Sendt: 03.06.2013  

Til:   Wenche Skarheim;Gunhild Westergaard;Terje Valla;Ingvild Sjødin;Stig Løvseth  

Kopi:  Arve Rolandsen  

Emne:  SV: Anmodning om bosetting 2014 - 2016  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei 
 
  
 
Slik det ser ut nå så skal det være kapasitet i barnehagene.  
 
Barnefødslene i egen kommune er gått ned, og hvis det ikke kommer tilflytting vil vi på sikt få 
overkapasitet på barnehageplasser.  
 
Pr dd er det ledig ca 10 plasser (omregnet til store barn) i kommunale barnehager i sentrum.   
 
  
 
Trenger du tall på antall barn til saksutredningen?? Så si fra J  
 
  
 
// Vennlig hilsen Inger-Lise Evenstrøm  
 
Enhetsleder barnehage, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 75 60 40 26  
 
<http://www.fauske.kommune.no/> 
 
  
 
Fra: Wenche Skarheim  
Sendt: 31. mai 2013 15:14 
Til: Gunhild Westergaard; Inger Lise Evenstrøm; Terje Valla; Ingvild Sjødin; Stig Løvseth 
Kopi: Arve Rolandsen 
Emne: Anmodning om bosetting 2014 - 2016 
 
  
 
Hei 
 
Fauske kommune har fått anmodning om å øke antallet bosettinger fra 18 til 25. Bakgrunnen for dette er 
at det om lag 4 400 mennesker som venter på kommune. 700 av disse er barn i familie. Imdi antar at 
flyktninger som skal bosettes holder seg stabilt i årene som kommer. Å ta imot flyktninger er en 
dugnadsinnsats for alle kommuner. Tar ikke vi imot flere, er det andre kommuner som må ta vår del. I 
forhold til andre kommuner ligger vi prosentvis sånn midt på treet i forhold til å ta imot flyktninger i 
Nordland.(Se kopi av landbakgrunn) 



 
  
 
Før saksutredning er det greit å vite hvilke utfordringer dette vil ha for skole, barnehage, helse, barnevern 
og fritid. Er kapasiteten god nok og hvordan ser det ut fremover.  
 
  
 
Meningen var at jeg skulle ta dette opp på ledermøte, men jeg har meldt forfall til møtet på tirsdag. Derfor 
gjør jeg det på denne måten. Fint om jeg kunne ha fått tilbakemelding på dette.  
 
  
 
Ha en strålende solskinnshelg J 
 
  
 
  
 
// Vennlig hilsen Wenche Skarheim 
 
Enhetsleder integreringsenheten, FAUSKE KOMMUNE 
 
  
 
+47 41 23 02 42 
 
wenche.skarheim@fauske.kommune.no <mailto:wenche.skarheim@fauske.kommune.no> 
 
www.fauske.kommune.no <http://www.fauske.kommune.no/> 
 
  
 



FAUSKE KOMMUNE  

INTEGRERINGSENHETEN 

 

 

NOTAT 
 

      

Til: 

 

 
JournalpostID: 13/4064  Dato: 10.05.2013 

    

 

 

NOTAT OM EVENTUELL ØKNING AV MOTTAK AV FLYKTNINGER  

 
På sitt avdelingsmøte 07.05.13 tokk flyktningekontoret opp IMDi-s anmodning om økt bosetting av flyktninger i 

Fauske kommune. 

Ansatte på flyktningekontoret er positive til en slik innsats.  

Samtidig, for å gi til bosatte flyktninger en tilfredsstillende og akseptabel oppfølging, samt lovmessige tilbud er 

det en del forutsetninger som skulle oppfylles før det blir forsvarlig å svare positivt på denne anmodningen. 

Ifølge FAFO undersøkelse om programrådgivers rolle i introduksjonsprogrammet er det anbefalt et maksimum 

på 20 deltakere per programrådgiver. Siden oppstart av introduksjonsprogrammet i Fauske kommune i 2003 vi 

har en programrådgiver som, på det laveste, hadde 28 deltakere. På det meste var det over 40 deltakere og kun 

en programrådgiver. Foreløpig er 33 deltakere på programmet og samtidig til høsten 2013 forventer vi ca. 40 

deltakere – når vi mottar alle flyktninger vi har forpliktet oss til. En styrking av kvalifiseringsseksjon med 100 % 

programrådgiver stilling er helt nødvendig hvis vi skal utvide mottak.  

Vi må ikke glemme at økt mottak innebærer også økt antall flyktninger som kommer pga. familiegjenforening og 

at familiegjenforente har rett og plikt til introduksjonsprogrammet. 

Miljøtjeneste ved flyktningekontoret er allerede nå sprengt og holder på med, stort sett, “brannslukking”. I fall 

av økt bosetning er det nødvendig med styrkning av miljøtjeneste med en boveileder i 100 % stilling slik at 

miljøarbeidere kan holde på med sine ordinære arbeidsoppgaver. 

Flyktningehelsesøster stiling krever også en styrkning med 50 %. 

I forbindelse med helsetilbudet er det nødvendig med en omorganisering av legetjeneste for flyktninger uten 

personnummer. Nå er denne rollen tildelt til turnusleger og de skiftes hver sjette måned så flyktningehelsesøster 

mister mye arbeidstid i introdusering av nye turnusleger i deres oppgaver og flyktningers behov. Ut fra 

flyktningekontorets fagsyn er det mest tjenlig med en fast tilsynslege. Det nye lovforslaget om helsetjenester til 

flyktninger krever en stabilitet og erfaring i helsetjeneste til flyktninger. For øyeblikket ar det ingen ledige 

plasser hos fastleger i Fauske. 

Flyktningekontoret anbefaler også at VPS uttaler seg i forbindelse med lærerstaben og nåværende kapasitet. 

Barnevern også skulle ha anledning til å uttale seg. 

Vi har allerede nå problemer med å overholde lovens frist om å tilby våre brukere introduksjonsprogram senest 

tre måneder etter ankomst pga. utilstrekkelig kapasitet i barnehager. 

Ovennevnte tiltak er uunngåelige hvis kommunen skal gå in for økt bosetting. 

Samtidig finnes det en del andre ting som ansatte på flyktningekontoret ønsker å gjøre beslutningstakere 

oppmerksomme på: 

- Tannhelsetjeneste særlig for voksne er sprengt 

- Kommunen må sørges for flere tilgjengelige boliger for bosetting 

- Flyktninger er helt avhengige av kollektivt transport og det burde være mulig å gjøre noe med. 

Siste buss går fra Fauske sentrum kl. 13.30? 

- Et bedre offentlig kvalifiseringstilbud står også på “ønskelista” pga. lettere og raskere integrering 

Økt antall av bosatte flyktninger har også mange fordeler: 

- Dette skal bidra til økt kompetanse hos alle som jobber med flyktninger 

- Økt bemanning skal komme til gode til alle bosatte flyktninger i form av bedre tilbud 

- Det opprettes større og bedre fagmiljø 

- Næringslivet på Fauske og omegn får bedre tilgang til arbeidskraft når vi får flyktninger bedre 

kvalifisert 

 

 



Ermin Krehic 

Flyktningekonsulent 
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KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DAJAVEIEN, SULITJELMA 

   

 
Vedlegg: Kart over Dajaområdet, Sulitjelma 

Brev fra SKS til Gunvald Johansen Bygg AS datert 20.05.2008 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.03.2010 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 25.03.2010 

Brev fra SKS Produksjon AS til Fauske kommune datert 09.02.2011 

E-poster mellom SKS Produksjon AS og Fauske kommune hhv 19. sept. og 25. sept. 2012 

Utarbeidet forslag til avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Eksisterende veg (Dajaveien) fra fylkesveg 543 og fram til Daja kraftverk er en privat veg med 

SKS Produksjon AS som eier av vegen.  

 

Etter avtale med SKS Produksjon AS ble så Sulitjelma Fjellandsby bygd ut av Gunvald Johansen 

Bygg AS i perioden 2008-2010. I anleggsperioden ble vegen noe opprustet og vedlikeholdt av 

utbygger.  

 

Iht. vedtatt utbyggingsavtale mellom Fauske kommune og Gunvald Johansen Bygg AS har 

Fauske kommune etter anleggsperioden overtatt den interne vegen fra Dajaveien og inn til 

alpinsenteret.   

 

SKS Produksjon har over lengre tid ønsket en avklaring vedrørende Dajaveien fra Fv543 og fram 

til avkjøringen til Fjellandsbyen, se vedlagte dokumenter.  

 

 

Kommunal overtakelse av Dajavegen 

 



Som det framgår av vedlagte dokumenter har SKS Produksjon AS akseptert at utbygger av 

Sulitjelma Fjellandsby vederlagsfritt fikk benytte/overta denne vegen til sitt formål, jfr. brev av 

9/10-2010.  

 

Videre har Styret i SKS Produksjon AS vedtatt å tilby Fauske kommune å overta denne vegen 

vederlagsfritt samt at de har tilbudt seg å kapitalisere sine driftsutgifter til RS kr. 350.000,-.   

 

Etter møte mellom Fauske kommune og SKS Produksjon AS har SKS Produksjon AS utarbeidet 

et forslag til avtale mellom partene, se vedlegg. Avtalen er gjennomgått av kommunens advokat. 

 

Avtalen innebærer at Fauske kommune overtar Dajaveien vederlagsfritt og at SKS Produksjon 

betaler et årlig driftstilskudd på kr. 17500,-. Driftstilskuddet prisjusteres iht. punkt 3 og avtalen 

gjøres tidsuavhengig.    

 

 

Drift- og vedlikeholdutgifter Dajaveien 

 

Enhet VVA har ut fra en gjennomsnittlig kostnad for drift- og vedlikehold pr. km veg i Fauske 

kommune beregnet en årlig totalutgift (sommer- og vintervedlikehold) på strekningen på kr. 

89500,- for 1,2 km veg.  

 

Drift- og vedlikeholdskostnader parkeringsplasser i Sulitjelma 

 

Fauske kommune bygde/utvidet i 2012 to parkeringsplasser; Kjelvannskrysset og Skihytta. I 

2013 skal det bygges/ utvides ytterligere 3 parkeringsplasser; Jakobsbakken nord og sør samt 

Daja. Ut fra mottatte faktura for utført brøyting vinteren 2012/13 er det beregnet at drift- og 

vedlikeholdsutgiftene vil øke med ca. kr. 100 000,-.  

 

 

Budsjettjustering 

 

Økte drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 172000,- for Dajavegen og parkeringsplasser i 

Sulitjelma må vurderes i budsjettet for 2014.  

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

PLUT-066/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 



Fauske kommunestyre vedtar at Fauske kommune overtar Dajavegen fra Fv543 og fram 

til og med avkjørsel til Sulitjelma Fjellandsby.  

 

Utarbeidet avtale om tilskudd fra SKS Produksjon AS godkjennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

Rådmann 
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Vi skaper muligheter

Fauske kommune v/Frank Zahl
Postboks 93
8201 FAUSKE

Deres ref: Vår ref:
2007/108-334/2010

Sâo p^hp_be^kaibo7
Terje Holm Nygaard

Dato:
09.03.2010

(~,, Il Atkomstvei til Sulitjelma Fjellandsby .
?orh ^s sâo ^kibddpsbf co^ CS 210 qfi A^g^ ho^cqq^pglk+ Sf closbkqbo bk ^shi^ofqfdmâ
sâoq pfpqb _obs a^qboq -3+-1+/--6+

Dette brevet sendes med kopi til Gunvald Johansen Bygg v/Rikard Engan, Statskog og vår
advokat Johan F. Remmen i advokatfirmaet Haavind.

Oppsummert er dette en anleggsvei som skal holdes i en stand tilsvarende energiverkets behov.
Et konsesjonsvilkår er at veien ikke skal stenges for andre når den er kjłrbar, dvs grunneier,
jegere, fiskere, turgåere osv som kan kalles allmenn ferdseL.

SKS Produksjon aksepterte at utbygger av Sulitjelma Fjellandsby vederlagsfritt fikk benytte/overta
denne veien til sitt formåL. Utbygger har etter den tid vedlikeholdt veien, gjort utbedringer og brłytet
veien. Det er stor trafikk på veien i forhold til tidligere og det er satt opp bussruter som benytter
veien inn ti alpinanlegget.

(J)

Dette er en vei som nå har karakter aven kommunal vei og ikke en anleggsvei med begrenset
bruk, standard og åpningstid. Det er vesentlig å få avklart eierforholdet til veien. Eier aven slik vei
har et ansvar mht veikvalitet og ikke minst broer, hvor det skal kunne dokumenteres et
internkontrollsystem som ivaretar sikkerheten. I vårt system er dette begrenset til vår bruk som
^kibddpsbf+ ?orhbob ^s sbfbk ph^i også kunne vite hvor eventuelle klager på veikvalitet, brłyting,
skilting, młteplasser, parkering osv skal rettes.

Vi ber om at kommunen raskt avklarer dette forholdet. Styrevedtaket i SKS Produksjon er at veien
kan overtas vederlagsfritt til den nye bruken. Vi må fortsatt kunne benytte veien inn til våre
kraftanlegg og konsesjonsvilkåret om åpen vei må opprettholdes.

Vårt forslag er at veien błr inngå i kommunens veinett.

Med vennlig hilsen
for SKS Produksjon AS

Terje Holm Nygaard

SKS ProdUkSjon AS . et selskap i SKS konsernet
Kontoradr.: Elläsbakken 7 I Postddr,: 8205 Fauske I Telefon: 75 40 2200 I Teiefaks: 75 40 22 03 i Fłretaksreg.: NO 915637 353 " wW1.sks.no
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Vi skaper muligheter
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Frode Ramskjell

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Tore Okkenhaug .:tore.okkenhaug(gsks.no~
25. september 2012 14:15
Frank Zahl
Frode Ramskjell; Terje Holm Nygaard; Thor Age Jensen
Re:. SKS veien Daja
Dajavegen_ Brev av 25.03.2010.pdf; Dajavegen_Brev av 09.03. 20io.pdf; Brev
til Fauske kommune vedr Dajaveien.pdf

Hei Frank

Denne saken med Dajaveien har vært en langdryg affære. Vårt standpunkt angående overdragelse av vegen til
Fauske kommune er synliggjort gjennom flere brev. Jeg vedlegger kopi av de tre siste brevene fra SKS Produksjon
om dette.
Standarden på vegen er i dag tilfredstilende for vår bruk av veien. Tilstanden på brukaret som det refereres til i
rapporten fra Safe Control har vært uforandret siden 2008. Brua ble da forsterket med en ekstra midtpilar i forbindelse
med anleggstrafikk til Fjellandsbyen.
Som det fremgår av brev av 09.02.2011 kan vi bidra med kr 350.000 i forbindelse med en kommunal lsboq^hbipb ^s

(ì ieien frem til avkjłrselen inn til alpinanlegget.’.

Med vennlig hilsen
SKS Produksjon AS

Tore Okkenhaug
prosjektleder

Tlf.nr sentralbord:
Tlf.nr. direkte
Mobiltlf:
Faxnr:

+4775402200
+47 754023 92
+4791 131286
+4775402203

E-post:
web:

tore.okkenhaug(âsks. no
WW.sks.no

Tenk på miljłet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke er nłdt

( JFra: "Frank Zahl" c:Frank.Zahl~fauske.kommune.no~
Til: "Tore Okkenhaug (tore.okkenhaug~sks.no)" c:tore.okkenhaug~sks.no::
Kopi: "Frode Ramskjell" c:Frode.Ramskieii~fauske.kommune.no::
Pbkaq7 lkpa^d) .6+ pbmqbj_bo /-./ .-7117/5
Emne: SKS veien Daja

Hei Tore!

Som kjent har det vært en del fram og tilbake vedrłrende SKS-veien fra fylkesveien forbi
innkjłringen til Sulitjelma Fjellandsby.

I den forbindelse młtte jeg i Planutvalget i går for å informere hvilke kostnader som er forbundet til
å oppgradere veien til god standard. Legger ved Øn estimert kalkyle som ble vist under młtet.

Konklusjonen etter młtet var at Planutvalget łnsket at kommunen gjłr framstłt til SKS om det
kan være interessant å være med på et eventuelt spleiselag for å bedre standarden av veien?

1
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Avtale med Fauske kommune om overtakelse av Dajaveien fra 

fylkesveien og til avgreningen mot alpinanlegget samt drift og 

vedlikeholdet av denne veistrekningen. 

Generelt. 

Årsaken til avtalen er at Fauske kommune vederlagsfritt lenge har benyttet 

anleggsveien (konsesjonsveien) til Daja kraftverk for å legge til rette for utvikling av et 

alpinanlegg samt hytter/leiligheter i området. Veien ligger på grunn eid av Statskog. 

 

Punkt 1. Om veien. 

Denne veistrekningen på ca 1,2 km overtas vederlagsfritt av kommunen. Fauske 

kommune er kjent med at dette er en vei i forbindelse med en kraftverkskonsesjon 

med vilkår om at veien skal holdes åpen for allmennheten.  

 

Punkt 2.  Om veivedlikeholdet. 

Fauske kommune overtar også ansvaret for drift og vedlikeholdet av denne 
veistrekningen og velger selv standard på veien. Som konsesjonsvei til et kraftverk er 
kravet kun at veien skal tilfredsstille kraftverkets behov. 

I og med at SKS Produksjon som er kraftverkseier nå slipper eget vedlikehold på 
denne veistrekningen, er det avtalt et årlig beløp på kr 17 500,- som innbetales 
uoppfordret til Fauske kommune i løpet av 2.kvartal hvert år. Beløpet betales til:  
 

Fauske kommune, Økonomiavdelingen postboks 93, 8201 Fauske.  
Kontonummer 4555 07 00348. 
Beløpet merkes «Drift og vedlikehold, Dajaveien.» 

 
Punkt 3. Om prisjustering. 
Beløpet på kr 17 500,- prisjusteres etter OEDs  «Forskrift om justering av 
konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond m.v. i medhold av 
vassdragslovgivningen», dvs. hvert 5 år. 

Utgangsåret for justeringen er gjennomsnittet for 2013. 
 

Punkt 4. Om varighet. 

Denne avtalen er tidsuavhengig, men kan reforhandles dersom veibehovet for en av partene 

inn i området endrer seg. SKS Produksjon har rett til selv å vedlikeholde veien dersom 

standarden på veien blir lavere enn kraftverkets behov. 

 

 

Dato:                                                                                 Dato: 

 

For Fauske kommune                                                      For SKS Produksjon AS   

 

 

__________________                                                     _______________ 

Siv Anita Johnsen Brekke                                                Stein Mørtsell 

Ordfører                                                                   adm. direktør 
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UTBYGGINGSAVTALER VED PRIVAT UTBYGGING AV TOMTEFELT 

   

 
Vedlegg: Utkast til generell utbyggingsavtale 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Fauske kommune har de senere år inngått utbyggingsavtaler med noen få private utbyggere. Den 

siste inngåtte avtale var med Gunvald Johansen AS for utbygging av Sulitjelma Fjellandsby. Det 

ble også inngått avtale for utbygging av Haganeshaugen i Valnesfjord men denne ble senere 

annullert etter konkurs i utbyggingsfirmaet. 

 

De senere år er det videre flere utbyggingsfirmaer som etter oppstart av utbygginger ønsker å 

inngå en avtale i ettertid.  

 

Fauske kommune kan iht. plan- og bygningslovens § 17 kreve at det skal inngås 

utbyggingsavtale ved større utbygginger. Dersom Fauske kommune krever dette skal en avtale 

ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv.  

 

Det er nødvendig at en utbyggingsavtale inngås på et tidlig tidspunkt og rådmannen finner det 

naturlig at vurdering av inngåelse av utbyggingsavtale avklares i forbindelse med saksbehandling 

av private reguleringsplaner. 

 

 

Utarbeidelse av generell utbyggingsavtale 

 

 

Utdrag fra plan- og bygningsloven: 

§ 17-1. Definisjon  

       Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om 

utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og 

som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.  



Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-2. Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler  

       Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som 

angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør 

kommunens forventninger til avtalen.  

       Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-3. Avtalens innhold  

       En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i 

arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.  

       Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og 

nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at 

kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.  

       Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis 

bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig 

forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og 

forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i 

forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.  

       Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for 

gjennomføringen av planvedtak.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-4. Saksbehandling og offentlighet  

       Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.  

       Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre 

eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.  

       Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.  

       Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i 

utbyggingsavtalen.  

       Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for 

området er vedtatt.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 

§ 17-5. Klage  

       Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
 



§ 17-6. Forskrifter  

       Departementet kan gi ytterligere regler om krav til avtaleinngåelsen, typer av tiltak som kan 

omfattes, herunder at nærmere angitte tiltak ikke kan inngå i avtale, hvordan kriteriene i loven 

skal anvendes og hvordan avtalevilkårene skal gjennomføres.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.  
 

§ 17-7. Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene  

       Det kan ikke gis dispensasjon i medhold av kapittel 19 fra bestemmelsene i dette kapittelet. 

Departementet kan etter søknad gi samtykke til å fravike reglene i dette kapittelet der 

samfunnsmessige interesser tilsier det.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  
Første Forrige Neste  

Databasen sist oppdatert 1. apr 2013 
 

 

 

Felles mal for forhandling om utbyggingsavtale 

 

 

For å ha en felles mal på utbyggingsavtaler har Fauske kommune fått bistand fra Advokat 

Thomas Benson til denne utarbeidelsen, se vedlegg. 

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 

 

 

PLUT-067/13 VEDTAK-  25.09.2013 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre vedtar at vedlagte mal for utbyggingsavtaler skal benyttes ved 

privat utbygging av boligfelter. Vedtak om inngåelse av utbyggingsavtaler skal inngå på 

reguleringsplannivå. 
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Even Ediassen 

Rådmann 

 

 

 

 



UTBYGGINGSAVTALE

FOR

(Sted og adresse)

1. Generelt

1.1 Parter

Fauske kommune, Postboks 193,8201 Fauske, org. nr. 972418021
(Utbygger) , (adresse) , org. nr. (numer)

Det er ingen andre parer eller interesser knytet til denne avtalen.

1.2 utbyggingsavtale fôr (Sted og adresse)

Denne avtalen gjelder for gnr. (nummer) , bnr. (numer) i Fauske kommune.
Som vedlegg til denne avtalen legges kartutsnitt med definert og avgrenset pIanområde.

1.3 Definisjoner

L. Tilatelse etter plan- og bygningslovens § 20.

Tilatelse gis når utbyggingsavtalen er undertegnet av begge parter. Utbygger bekrefter.
å eie gnen som skal utbygges, jf. vedlagte gruboksutskrft.

2. Brukstilatelse/ferdigattest etter plan- og bygningslovens § 21-10

Ferdigattest gis når tomteområdet med tistłtende anlegg er i samsvar med godkjent
reguleringsplan eller bebyggelsesplan, øtbyggingsavtalen og plan for teknisk
infrastrkt.

Teknsk og grłnn infrastrutu er anegg som omfattes av opparbeidelsesplikten i §§ 18-
1 og §18-2, § 28-7 og §§ 29..5 og 29-6 i plan- og bygningsloven, som gjelder:

. Vei, van og avlłp

. Gang- og sykkelveier

. Friområder, lekearealer og grłnnstrtur



. VanßIer skal ha brannuttak og skal plasseres i en maksimal avstand på 100
meter fra ;ille boliger.

. Alle branuier skaLçinlegges med NOR-kopling.

. Alle armaturer skalanleggeŒ,på eg~ii,konsoii. .’

. Alle hove~vanlednil1gerjdalle kiier skal aieggesmed,Hawle stengeventiler

. Alle vannumer .skal ha egen serViceventil og skal være forberedt for
pluggkjłring. . .

. Vanlednnger i Fauske-området skal generelt anlegges i en dybde på minimum
2,0 meter (ti topp rłr) og i Sulitjelma og Valnesfjord i en dybde på minimum
2,2 meter.pett~niåiikeveLavKÌłres i hv~rten¥elt tifelle, i forholdtiLblant anet
tibake,fyllhigsmasser. ". "

. Tiltakshayer *al rengjłre alle. hovedvannledninger nieCl svamp, desinfisere og
trykkptłve ledningene iht. VA-Miljłblad fłr overtakelse. Trykkprłving skal
godkj e1Uea.a.v.rauskekommlUe.

. V anedniiigeriitentor yeg skal anlegges med słketråd.

Avlłp/overvann:,

. Alle"avlłps- og overvansledninger skal være PE eller PVC

. A vlłps- og overvannsledninger skal anlegges i felleskumer i en avstand på
maksimalt 70 nie.ter f ", ’

. A vlłp- og overvanriimmmer skal ha minste diameter på 1400 mm og skal
anegges SOin feUeskuier

. Overvamiskuier.som anlegges med sandfang skal ha mirtste diameter på1200
mm. med sandfanghłydepåniinimum 750 mm.

. Minimumsfall på alle avlłp- og overvannsledninger er 1:100

. Alle avlłp- og overvanslednnger skal fimes og godkjennes av Fauske
kommune fłröYettakelse, FilniingJoretas og bekostes av tiltakshaver.

Veger:

. Alle veger skalhaniin.iniumkjłrebredde’(asfalt) på 5 meter samt skulder på
minimum 0,25 nieterpå hver side. . .’

. Eventuelle gang1/ sykkelveier skaLha’ininimilbredde (asfalt) på 3 meter samt
skulder på mininiliO,25ineterpå’hver side.

. Alle veierskaÌ bygges iht. briksklasse BKl O. bŒtskaltas ut prłver av alle
fraksj oner som ’skaltifredsstile miriniumskvalitet iht. Vegvese.nets
vegnormaler nr..018; Prłveneskal ikke væree1dre eti’6mmieder oggodkjenres
av Fauske koi:uie.

. Det skal aheggesgatelys nied stålstolper og LED-aratuer (niin.2ÒtED). All
gatebelysning’skal være iht.Faiiskekommune standard og leverandłr. Det skal
foretas lysberŁghing fhrgatebelysningen.’ ’ ,

. Når 50 % av piara~e boligeri feltet erferdigl,tbygd skal alle veier asfalteres
med Agb 1l/16med miniirUi tykkelse ’på 50 ri ’ ’

. Alle veger,.grłfter, stikkenner, sandfang etc. skal godkjeiies av Fauskekommune fłr òvertakelse . ’
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6. Overtgelse og driftansvar

Utbygger har ansvaret fot drift og vedlikehold av teknsk og grłnn infrastrktu inntil
kommunen har overtatt anlegg soni er słkt og godkjent overtatt. Utbygger plikter å
utbedre alle skader på vei, van- og avlłpsanlegg som skyldes gjennomfłring av
utbyggingstilaket.

Fłlgende dokumentasjon skal leveres kommunen fłr anlegget meldes klar for
overtagelse:

. Innålingsdata i sosi format - siste versjon

. Digitalt plansett i dwg og sosi format - siste versjon

. Protokoll fra tetthetsprłving av vanedning/spilvansledning/vannummer/
spilvannskumer

. Dokumentasjon fra desinfeksjon av vanledning

. Film og finiprotokoll

. Beliggen.etskontroll for veiareal

. Skjłte på veiareal og andre offentlige arealer

Kommunen overtar vederlagsfritt teknisk og grłnn infrastrutur som omfattes av denne
avtalen in.usiv rågru. Kommllen skal sikres tinglyst rett til atkomst og vedlikehold
av vann- og avlłpsledninger som skal overtas ti kommunal drft og vedlikehold samt
eksisterende ledninger.

I et belte på 4 ni på hver side av vann- og avlłpsanleggets senterlinje, kan det ikke
etableres byggverk.

Likeså skal utbygger słrge for at slike heftelser er påfłrt eiendommens skjłte ved
tinglysing. Denne rett gis uten vederlag, men mot erstatning ved eventuell skade på hus,
gjerde eller beplantning.

Hvis hovedlednnger niå legges over privat eiendom skal avtale ined greier legges
ved planen som sendes til godkjenning. Når tomtene er tilknytet privat felles atkomst
og ledninger, må utbygger informere boligkjłper om alle heftelser som gjelder
eiendommen og at han i fellesskap med andre beboere har ansvaret for disse.

7. Sikkerhetsstilelse

Utbyggeren stiler sikkerhet for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser overfor
koniunen. Sikkerheten stiles som selvskyldnerkausjon i banforsikringsselskap eller
anen kredittinstitusjon.

Sikkerhet for utbyggerens forpliktelser i hen.old til utbyggingsavtalen er 100 % av
verdien av gru og anlegg som kommunen skal overta, hvilket utgjłr kr~ (belłp) .
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Sikkerheten i reklamasjonstiden er 15 % av ovennevnte verdi for forhold som påberopes
i 3 år etter overdragelsen. Sikkerhet i reklamasjonstiden omfatter ikke verdien av gr.

Dersom utbygger ikke klarer å ferdigstile offentlig vei med fortau og vann- og
avlłpsledninger for drift og vedlikehold gis kommunen rett ti å benyte bankgarantien
til ferdigstilelse av denne delen av utbyggingsavtalen.

Utbyggingsavtalen varer inntil garantien som utbygger har stilet er tilbakesendt
utbygger fra kommunen. Sikkerhetsstilelse sendes sammen med plangodkjenning.

8. Byggeleder

Utbygger forplikter seg til å engasjere en ekstern byggeleder.

Representant for kommunen skal innalles til byggernłter og ha adgang til
utbyggingsområdet i anleggsperioden.

9. Transport av avtalen

Utbyggingsavtalen kan ikke tiltransporteres til andre uten kommunens samtykke.

10. Tvister

Eventuell tvist mellom partene om kontraktsforhold eller arbeid skal avgjłres av
domstolene dersom parene ikke blir enige ved voldgift. Verneting er Salten tingrett.

11. Ikraftredelse

Utbyggingsavtalen trer i kraft når avtalŁn er undertegnet av begge parer.

Fauske, den Fauske, den

Fauske kommune

Vedlegg: Kar som viser utbyggerens ansvarsområde og anlegg.
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dgbkkljcªofkdbk ^s mi^kbk ld clomifhqbipbo bqqbo ^sq^ibk+ Hlpqk^abkb plj _bi^pqbp rq_vddbo biibo�dorkkbfbo�qf�qfiq^hbq)�jâ�pqâ�f
cloelia qf abk _bi^pqkfkd abk ^hqrbiib rq_vddfkd mâcªobo hljjrkbk+

>sq^ibk h^k r^kpbqq dgbiab clophrqqbofkd ^s hljjrk^ib qfiq^h plj bo kªasbkafdb clo dgbkkljcªofkdbk ^s mi^ksbaq^h+

Qficªva sba ils 5 j^i /--6 ko+ /4+

° .4*1+ P^hp_be^kaifkd ld lccbkqifdebq

Hljjrkbk�ph^i�hrkkdgªob�lmmpq^oq�^s�cloe^kaifkdbo�lj�rq_vddfkdp^sq^ib+

Aboplj cobjcloe^kaibq clopi^d qfi rq_vddfkdp^sq^fb _vddbo mâ hljmbq^kpbk f ° .4*0 ^kaob biibo qobagb ibaa) ph^i clopi^dbq
ibddbp rq qf lccbkqifd bqqbopvk jba 0- a^dbop copq clo jbohk^abo+

Kâo�rq_vddfkdp^sqib�bo�fkkdâqq)�ph^i�abkkb�hrkkdgªobp+

Obdibkb f cªopqb qfi qobagb ibaa dgbiabo qfips^obkab sba bsbkqrbiib bkaofkdbo f rq_vddfkdp^sq^ibk+

Hljjrkbk h^k fhhb fkkdâ _fkabkab rq_vddfkdp^sq^ib lj bq ljoâab cªo ^ob^imi^kbk clo ljoâabq bo sbaq^qq+

Qficªva sba ils 5 j^f /--6 ko+ /4+

° .4*2+ Hi^db

Rq_vddfkdp^sq^ibo h^k fhhb mâhi^dbp+

Qficªva�sba�ils�5�j^f�/--6�ko+�/4+

°�.4*3+�Clophofcqbo

Abm^oqbjbkqbq h^k df vqqboifdbob obdibo lj ho^s qfi ^sq^ibfkkdâbipbk) qvmbo ^s qfiq^h plj h^k ljc^qqbp) eborkabo ^q kµojbob
^kdfqqb�qfiq^h�fhhb�h^k�fkkdâ�f�^sqib)�esloa^k�hofqbofbkb+�f�ilsbk�ph^i�^ksbkabp�ld�esloa^k�^sq^ibsfihâobkb�ph^i�dgbkkljcªobp+
Qficªva sba ils 5 j^f /--6 ko+ /4) bkaobq sba ils /2 grkf /-.- ko+ 15+

° .4*4+ Afpmbkp^pglk+ P^jqvhhb qf â co^sfhb obdibkb

Abq h^k fhhb dfp afpmbkp^pglk f jbaelia ^s h^mfqqbi .6 co^ _bpqbjjbipbkb f abqqb h^mfqqbibq+ Abm^oqbjbkqbq h^k bqqbo pªhk^a df
p^jqvhhb qfi â co^sfhb obdibkb f abqqb h^mfqqbibq abo p^jcrkkpjbppfdb fkqbobppbo qfipfbo abq+

Qficªva�sba�ils�5�j^f�/--6�ko+�/4+
F�Cªopqb�FF�Cloodb�FF�Kbpqb�F

Abq^_^pbk pfpq lmma^qboq b+ j^op /-.0

eqq7,,tt+ilsa^q^+kl,^ii,qi*/--5-3/ 4 *-4.*-/2 +eqji ./+-0+/-.0
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ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2013 

   

 
Vedlegg: 1) Gjeldende vedtekter for barnehagene i Fauske kommune  

2) Forslag til nye vedtekter «Vedtekter for kommunale barnehager i Fauske»  

3) Høringsdokument 

Høringsuttalelser: 

4) Utdanningsforbundet og Fagforbundet Fauske 

5) SU Valnesfjord barnehage 

6) SU Sulitjelma barnehage 

7) SU Vestmyra barnehage   

8) SU Erikstad barnehage  

 

Sammendrag: 
 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble vedtatt er det kommet flere endringer som må tas med. Dette gjelder 

blant annet; 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 



regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og må 

ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  

 

Endring i begrepet for førskolelærer 

Tidligere førskolelærerutdanning er erstattet med barnehagelærerutdanning.   

 

Saksopplysninger: 

 

Utkast til nye vedtekter er blitt gjennomgått av enhetsleder barnehage, samt styrerne i 

kommunale barnehager. Deretter er forslaget sendt ut til høring blant SU i alle kommunale 

barnehager, fagforbundet, utdanningsforbundet, barne- og familieenheten samt 

flyktningkontoret. 

Høringsdokumentene ble utsendt 15.07.2013 med høringsfrist 2.september 2013.  

 

I forslaget som foreligger er det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 4 Styring og ledelse  

Siden vedtektene sist ble endret har den administrative organiseringen i Fauske kommune også 

endret seg. Det tas derfor med følgende setning under § 4 styring og ledelse;  

«Kommunale barnehager i Fauske kommune er underlagt Enhet barnehage og har felles 

enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer.»  

 

§ 5 Bemanning  

Siden vedtektene sist ble endret har det skjedd endringer i begrepet førskolelærer. Fra høsten 

2013 utdannes det barnehagelærere, j.fr. Rammeplan for barnehagelærerutdanning. Det er derfor 

naturlig å ta med det nye begrepet i vedtektene.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass må 

benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 



Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen fristen 

for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et opptaksutvalg 

der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

I skriv fra kunnskapsdepartementet datert 16/5 2012 presiseres det hvordan man skal 

forstå kravet til pedagogisk bemanning i barnehagen. Det skal være en pedagogisk leder i 

full stilling pr 14-18 barn når barna er over 3 år og en pedagogisk leder i full stilling pr 7-

9 barn når barna er under 3 år. Det klargjøres at det ikke er anledning å dele en plass på 2 

barn og telle dette som et barn i relasjon til antall barn pr pedagogisk leder.  

 

Det betyr at hvis vi i kommunale barnehager i Fauske skal tilby halve barnehageplasser 

så kan vi ikke fylle opp barnegruppen med mer enn henholdsvis 9 og 18 barn pr pedagog 

uansett om disse barna har hel eller halv plass. Velges det å tilby halve barnehageplasser 

må man utvide barnehagen med antall tilsatte pedagogiske ledere eller redusere antall 

hele plasser i barnehagen.  

 

Begge disse løsningene vil få økonomiske konsekvenser for tilskudd til ikke kommunale 

barnehager, da tilskuddet beregnes ut fra antall oppholdstimer på de barn som er i 

kommunale barnehager samt kostnaden knyttet til drift.  

 

Reduseres antall oppholdstimer (for at barna bare har halv plass) vil tilskuddet til ikke 

kommunale barnehager øke. Økes kostnadsnivået i kommunale barnehager (ved å tilsette 

flere pedagogiske ledere) vil også tilskuddet til ikke kommunale barnehager øke. Flere av 

de ikke kommunale barnehagene har allerede tatt konsekvensen av presiseringen som er 

kommet og tilbyr ikke lengre halve barnehageplasser.  

 

For å illustrere kostnaden knyttet til å tilby halve plasser så er det laget et regnestykke på 

en barnehage med 2 avdelinger lik Erikstad barnehage.  

 

Tilbys kun hele plasser ved barnehagen vil kostnaden pr plass ligge på ca kr 3000,- under 

pris pr plass, enn hvis barnehagen tilbyr et barn halv plass og resten av barnehagen fylles 

opp med hele plasser. Tilbyr barnehagen flere barn halv plass, vil kostnadene pr plass øke 

betydelig (mer enn 3000,-) pr barn som tilbys halv plass.  

 

Kr 3000,- høres i utgangspunktet ikke mye ut, men man må i dette regnestykket ta med at 

det går ca 230 barn i ikke-kommunale barnehager, og enhetsprisen må ganges opp med 

disse barna. Den totale kostnaden for å tilby et barn halv plass, når vi skal forholde oss til 

pedagognormen vil utgjøre ca kr 650 000,- pr år i økt tilskudd til ikke kommunale 

barnehager. Jo flere barn som tilbys halv plass i kommunale barnehager, jo større vil 

denne summen bli.  

 

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme i 



fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal være 

når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, er 

ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor er 

avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage har følgene ordlyd ved fremsetning 

og behandling av klage i § 7 …Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede 

barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter 

barnehageloven § 13 er tilbudt plass… 

 

Skulle en søker som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehageplass velge å klage, og klagen blir 

tatt til følge, så vil barnet havne øverst på listen på å få tilbud om ledige plasser i en av de 2 

barnehagene. Ved denne løsningen vil man fortsatt forholde seg til forskrift om 

saksbehandlingsregler ved opptak i barnehagen.  

Ved hovedopptaket for barnehageplass tilstreber alle de tilstedeværende å finne løsninger der 

barn skal få tilbud på sitt 1. eller 2. ønske. Dessverre er ikke dette bestandig mulig pga liten 

kapasitet i enkelte barnehager, likevel ansees det ikke som en stor problemstilling ved 

hovedopptaket.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse som er 

15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie fortrinnsvis skal legges til samme 

periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller 

flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i endringen 

av vedtektene.  

 

Høringsuttalelser:  

Ved høringsfristens utløp var det innkommet uttalelse fra  

 Fagforbundet og Utdanningsforbundet Fauske 

Fagforbundet og Utdanningsforbundet Fauske stiller seg kritisk til forslaget om å kun 

tildele hele barnehageplasser, j.fr. § 7. og begrunner dette i at det vil finnes foreldre som 

av økonomiske grunner ikke vil ha anledning til å betale for hel plass.  

 

Dette er ikke tatt til følge i forslaget. Bakgrunnen er de økonomiske konsekvensene dette 

vil medføre for kommunen. Skal man forholde seg til regelverket om pedagognorm og på 

samme tid tilby halve plasser vil dette få en stor økonomisk betydning for kommunen. 

Dette er forklart i saksutredningen tidligere.  

 

Fagforbundet og Utdanningsforbundet stiller spørsmål ved kjøp av ekstra timer, j.fr. § 

12. Da grunnlaget for å kjøpe ekstra timer vil falle bort ved å bare tilby hele 

barnehageplasser, og skriver at regelen om kjøp av ekstra timer må strykes. 



 

§12 er endret i samsvar med forslaget til nye vedtekter, og kjøp av enkelttimer vil gjelde 

barn som ikke har barnehageplass.  

 

 SU Valnesfjord barnehage 

Su ved Valnesfjord barnehage har kommentarer til § 7. Opptak av barn  

SU vil sterkt anbefale at halve plasser opprettholdes og begrunner dette bl.a. i familier 

som ikke har råd til å betale hel plass.  

 

Dette er ikke tatt til følge i forslaget. Bakgrunnen er de økonomiske konsekvensene dette 

vil medføre for kommunen. Skal man forholde seg til regelverket om pedagognorm og på 

samme tid tilby halve plasser vil dette få en stor økonomisk betydning for kommunen. 

Dette er forklart i saksutredningen tidligere.  

 

 

§ 10. Klage 

 SU vil anbefale at noen klageplasser opprettholdes. 

 

Dette er ikke tatt til følge i forslaget. Begrunnelsen for dette er at alle som søker plass 

innen fristen for hovedopptak, og som har rett på barnehageplass, vil få tilbud om plass. 

Det er kommunens plikt å tilby barnehageplass til disse.  

 

 SU Vestmyra barnehage 

Su ved Vestmyra barnehage hadde følgende endringsforslag til nye vedtekter. 

§4 Styring og ledelse  

Her mener SU at det må fremkomme at barnehagene er underlagt Enhet barnehage og 

har felles enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer.  

 

Dette er tatt til følge og fremkommer i forslaget til nye vedtekter.  

 

 SU Sulitjelma barnehage 

Su ved Sulitjelma barnehage har ingen kommentarer til forslaget for nye vedtekter.  

  

 SU Erikstad barnehage  

Su ved Erikstad barnehage har ingen kommentarer til forslaget for nye vedtekter.  

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Endringene som er gjort i forslaget til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske er gjort 

for å tilpasse seg de endringer som ligger i lov, forskrifter og administrative rutiner.  

Ved innføring av retten til barnehageplass for barn som fyller et år før 1/9 i opptaksåret, så har 

ikke kommunen mottatt klage på tildelt barnehageplass de 2 siste årene. Fauske kommune har et 

godt og variert barnehagetilbud.  

 

Med tanke på kommunens økonomi så vil det føre til økte kostnader for Fauske kommune å 

opprettholde et tilbud om deltidsplass i barnehagen. Det anbefales derfor å endre vedtektene slik 

at det kun tilbys hele plasser. Den reelle barnehageprisen gått betydelig ned de senere år, og er 

redusert med ca 33 % siden 2005. For barnefamilier er det dermed blitt betydelig billigere de 

senere år å ha barn på hel plass i barnehage.  



  

Vedtektene er foreslått gjeldene i perioden 2013-2017. Det vil hele tiden være endringer i lov, 

rammeplan, forskrift og kommunale planer som gjør at barnehagens vedtekter må endres og 

tilpasses, og dermed må revideres i et annet intervall enn det som blir forespeilet.  

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i 

Fauske gjeldende fra 4.oktober 2013  

 

 

DRIF-089/13 VEDTAK-  24.09.2013 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende tilleggssetning: 

… Med den endring at ordningen med et visst antall halvdagsplasser i hver barnehage 

videreføres. 

 

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

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i 

Fauske gjeldende fra 4. oktober 2013.  

 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
Telefon:  756 04190 (barnehage)           756 04272  (Kosmo )          

756 04191 (kontor)               
E-post: valnesfjord.barnehage@fauske.kommune.no 

Valnesfjord Barnehage 
Løkås 
8215 Valnesfjord 

 
J.nr.     Ark.         Dato: 29.08.13 

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSLAG PÅ NYE 

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER  

I FAUSKE KOMMUNE  

 

SU ved Valnesfjord Barnehage har følgende kommentarer til forslag til nye 

vedtekter :  

 
§ 7. Opptak av barn 

 ….Barnehagene tilbyr kun hele plasser …. 

 

 Ved å fjerne halvplassene lager man en lite brukervennlig barnehage.  

 Man risikerer at familier som ikke har råd til å betale for en hel plass 

mister muligheten til å benytte barnehagen.  Det er også småbarnsfamilier som  

velger å jobbe deltid og som ikke har behov for mer enn halv barnehageplass.  

 

Vedtak: SU vil sterkt anbefale at halve plasser opprettholdes. 

 

 

§ 10. Klage 

 Avsatt klageplasser er foreslått fjernet. 

  

 Ved å fjerne alle klageplasser vil man kunne risikere at hvis man ikke får 1 og 

            2 ønsket oppfylt, og får medhold i en klage, så er det ikke ledige plasser i den  

            barnehagen man har som 1 og 2 valg.  

   

 Vedtak: SU vil anbefale at noen klageplasser opprettholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila O Finvik  

Sekretær SU Valnesfjord barnehage 
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VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE 

GJELDENDE FRA 

2013 – 2017 
 

 

§ 1.  EIERFORHOLD 

        Disse vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Fauske kommune. 

 

 

§ 2. DEFINISJON OG FORMÅL 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 

seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 

ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 

trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 

likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  

 

Åpen barnehage er et sted der foresatte sammen med barn, treffer andre voksne, leker 

og omgås andre barn og voksne, og sammen med personalet utformer virksomheten. 

 

 

§ 3. RAMMER FOR DRIFTEN 

Barnehagene drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for 

barnehagens virksomhet som Barnehagelov, rammeplan, vedtekter, oppvekstplan og 

andre kommunale planer og retningslinjer. 

 

 

§ 4. STYRING OG LEDELSE 

- Kommunen er lokal barnehagemyndighet og ansvarlig for forvaltning og tilsyn 

med kommunale og ikke-kommunale barnehager samt godkjenning av nye 

barnehager. 

- Ansvarlig politisk styringsorgan er det som gis fullmakten i hht til enhver tid 

gjeldende delegasjonsreglement 

- Kommunale barnehager i Fauske kommune er underlagt Enhet barnehage og har 

felles enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer. 

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg: 
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- Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av foreldre/foresatte til samtlige 

barn i barnehagen. Foreldrerådets oppgaver er fastsatt i Forskrifter til Lov om 

barnehager. 

- Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg der foreldre og ansatte skal være likt 

representert. Kommunen kan bestemme at det skal være felles SU for barnehage 

og skole som er sammenslått til oppvekstsenter. Samarbeidsutvalget følger 

Barnehagelovens bestemmelser når det gjelder funksjonstid og oppgaver. 

- Kommunestyret oppnevner eiers representant.  

    

Daglig ledelse:   

- Hver barnehage skal ha en styrer som har ansvar for den daglige ledelsen av 

virksomheten. Styrer skal ha utdanning som førskolelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.  

 

 

§ 5. BEMANNING  

Grunnbemanningen i barnehagene skal være minst 3 heltidsansatte pr. avdeling, derav 

minst en pedagogisk leder med utdanning som barnehagelærer/førskolelærer og minst 

en fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Grunnbemanningen tar 

utgangspunkt i en avdeling med inntil 18/9 barn. 

 

Det fastsettes ekstra bemanning i tilknytning til barn med spesielle behov, umiddelbart 

etter at barnet er tildelt plass. 

De foresatte som kommer sammen med barna til Åpen barnehage, skal aktivt ta del i 

det daglige arbeidet. 

  

Det kreves politiattest for ansatte i barnehage  

 

§ 6. AREALNORMER 

         Heldagsbarnehage barn under 3 år: 5,3 m
2
 netto lekeareal pr. barn. 

         Heldagsbarnehage barn over 3 år: 4m
2
 netto lekeareal pr. barn 

 

         Utearealet bør være omlag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. 

 

Arealnormen ved Åpen barnehage forholder seg til kommunens normer, men vurderes 

skjønnsmessig ettersom dette er et korttidstilbud.                      

      

 

§ 7. OPPTAK AV BARN    

 Hovedopptak skal annonseres i lokalpressen minimum 3 uker før søknadsfristens 

utløp.  

 Søknad om opptak skjer elektronisk.  

 Søknadsfrist er 1. mars. 

 Barnehageåret begynner 15. august.  

Nettsidene for søknad om barnehageplass finnes på Fauske kommunes heimeside. 

 

Styrer foretar innstilling til opptak ved egen barnehage. Alle godkjente barnehager i 

kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en 

samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. 

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en 
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samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av 

kommunale og ikke-kommunale barnehager sikres, j.fr. barnehageloven §12  

            Rådmannen er ansvarlig for opptaket.         

 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barnet har 

rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Kommunen har ett hovedopptak i året.  

Barnehagen tilbyr kun hele plasser. 

Barn som tildeles plass, beholder denne til plassen sies opp skriftlig eller når barnet 

oppnår skolepliktig alder.  

 

Søknader innkommet i perioden 01.01. til og med 28.02., skal vurderes ved 

hovedopptak. I perioden etter at hovedopptak er gjennomført og frem til 31.12 samme 

år, foretar styrer fortløpende opptak etter venteliste ved ledig kapasitet.  

 

Det settes opp venteliste som gjelder fra hovedopptak. Ventelista ajourføres 

fortløpende når nye søkere kommer til.  

 

 

 

§ 8. OPPTAKSKRITERIER  

 Tildeling av plass betinger at barnet er bosatt i Fauske kommune fra det tidspunkt 

plassen tas i bruk. 

 Overføring av barn mellom barnehager, både kommunale og ikke kommunale, 

foretas så fremt dette er praktisk mulig. Søknad om overføring gjøres elektronisk. 

Overføring av barn fra kommunal til ikke kommunal barnehage medfører 

oppsigelse i hht § 13. 

 Barnet må være fylt 3 år senest 31. desember i opptaksåret for å kunne vurderes 

ved opptak ved 3-6 års avdeling. 

 

Ved opptak vektlegges følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 

A. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass 

B. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak etter sakkyndig 

vurdering.  

C. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-

4 annet og 4.ledd, har rett til prioritet ved opptak.  

D. Barn som skal begynne på skolen påfølgende år.  

E. Barn med minoritetsbakgrunn som har særlig behov for språkstimulering.  
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F. Barn med enslige forsørgere i arbeid eller utdanning  

G. Søsken av barn som allerede har plass. 

H. Under ellers like forhold prioriteres barn etter alder (de eldste først). Forøvrig 

legges det til grunn en helhetlig vurdering av barnets sosiale situasjon. Så langt 

det lar seg gjøre, tilstrebes en hensiktsmessig fordeling av kjønn og alder.  

 

         

 

§9. PERMISJON  

 

 Det er anledning til å søke permisjon fra fast barnehageplass for maksimum 1 år.  

 Det kan ikke søkes om permisjon fra deler av en plass. 

 Permisjon kan kun gis innenfor samme barnehageåret og innvilges fra den 1. i 

måneden. 

 Søknad leveres barnehagens styrer som behandler og avgjør søknad om permisjon.  

Kriterier for innvilgelse av permisjon. 

o Utvidelse av familien med mor/far hjemme i fødselspermisjon. Gjelder ikke 

fødselspermisjon knyttet til barnet det søkes permisjon for.   

o Midlertidig forflytning p.g.a. skole eller jobb 

o Permittering fra jobb 

o Velferdsmessige årsaker som berører barnet i vesentlig grad. 

 Barn som tas inn i permittert plass, tildeles plass midlertidig, men har fortrinnsrett ved 

ledige plasser i kommunen.              

 

 

§ 10. KLAGE 

 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker 

kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.  

Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet etter 

barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. 

Skriftlig klage sendes enhetsleder barnehage innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, 

og må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til.  

Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klagere medhold 

skal kommunen sende klagen til klageinstansen som i Fauske kommune er 

formannskapet.  

 

 

§ 11. OPPTAKSPERIODE – ÅPNINGSTIDER – PLANLEGGING – FERIER 

 

 Barnehageåret begynner 15. august 

 Barnehagene holder åpent mandag til fredag innenfor tidsrommet 06.45 – 16.30, 

varierende fra 8,5t til 9t 45min./dg etter samarbeidsutvalgets bestemmelser.  

 Barnehagene er åpen hele året bortsett fra 5 dager som benyttes til felles planlegging 

og kompetanseutvikling for personalet. Disse dagene er barnehagene stengt.  

 Jul - og nyttårsaften er barnehagene stengt. 

 Onsdag før skjærtorsdag er barnehagene åpne til kl. 12.00. 
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 Personalet avvikler ferie i h.h.t. Ferieloven, fortrinnsvis i perioden fra skoleslutt til 

barnehageårets begynnelse. 

 I tillegg til planleggingsuken skal barnet ha minst 3 ukers ferie fra barnehagen 

fortrinnsvis fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse. De 3 ferieukene skal være 

sammenhengende. 

 Åpen barnehage har åpent 2 dg. pr. uke mellom kl. 10.00 og 14.30 og vil være stengt 

ca 1 måned om sommeren pga. ferieavvikling. 

 

 

§12. BETALING FOR OPPHOLD 

 

Kommunestyret fastsetter betalingssatser som trer i kraft 15. august.  

Nye betalingssatser fastsettes i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3 og flere. 

Moderasjonen omfatter kun søsken som bor fast sammen. 

 

Betaling skal skje månedsvis til økonomiavdelingen i Fauske. 

Fravær opptil 14 dager i forbindelse med sykdom, må/skal betales. Ved legitimert 

sykdomsfravær utover 14 dager kan det, etter søknad, gis betalingsfritak.  

Det betales for 11 mnd. i året og den betalingsfrie perioden gjelder fra 15.07 – 14.08. 

 

Barn som mister plassen pga manglende betaling vil ha samme rettigheter som øvrige 

søkere ved nytt hovedopptak, dersom restansen er oppgjort. 

  

Kjøp av enkelttimer for barn som ikke har barnehageplass, betales etter nærmere angitt 

sats. Pedagogisk leder på den enkelte avdeling avgjør i hvert enkelt tilfelle om det kan 

tilbys ekstratimer den aktuelle dagen. 

 

Satser for matpenger i barnehagen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.  

 

 

§ 13. OPPSIGELSE AV PLASS 

 

 De foresatte kan si opp plassen med minst 1 måneds varsel.  

 Oppsigelsen leveres elektronisk og trer i kraft fra den 1. i mnd.,  

 Dersom plassen skal sies opp i perioden fra 1. juni til og med 14. august, må 

oppsigelsen være levert innen 1. mai, og barnet må slutte 31.mai. 

 Det må betales for opphold i oppsigelsestiden. 

 

 

§14. HELSEERKLÆRING 

 

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse på 

eget skjema. 
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§15. TAUSHETSPLIKT – OPPLYSNINGSPLIKT 

 

Alle ansatte i barnehagene har taushetsplikt i h.h.t. Barnehagelovens § 20 og 

opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten og 

barnevernstjenesten i h.h.t barnehagelovens §§ 21 og 22 

 

 

§ 16. BRUK AV BARNEHAGENS LOKALER 

  

Barnehagens lokaler kan leies ut utenom åpningstiden. Samarbeidsutvalget for den 

enkelte barnehage eller den som bemyndiges, avgjør slike søknader. Leiesatser er i 

henhold til kommunestyrets bestemmelser. 

 

 

§ 17. INTERNKONTROLL 

 

Barnehagene er underlagt forskrifter om intern kontroll som følger av Lov om 

arbeidsmiljø, Forskrifter om miljørettet helsevern, brannvern m.fl. Styrer skal sørge 

            for at barnehagene har egne rutiner og sjekklister for kontroll med og oppfølging av 

            helse, miljø og sikkerhet.   

 

 

§ 18.  GYLDIGHET 

 

 Endringer i disse vedtekter vedtas av Kommunestyret 

 

 

 

§ 5 1.avsnitt, samt §§ 7 – 14 gjelder ikke for Åpen barnehage. 
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ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggt. 21 75 60 06 00 75 60 06 20   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
 

 

   

Barne- og familieenheten 

Postboks 231 

Storgt. 73 

8201 FAUSKE 
   

   

 

Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 
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Erikstad barnehage 
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Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 
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Laila Olsen Finvik 
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Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 
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Flyktningekontoret 

Postboks 93 

Storgt. 37 

8201 FAUSKE 
   

   

 

Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggt. 21 75 60 06 00 75 60 06 20   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
 

 

   

Hauan barnehage 

Grendev. 1 

8209 FAUSKE 
   

   

 

Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggt. 21 75 60 06 00 75 60 06 20   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
 

 

   

Siv L. Johansen 

Sulitjelma barnehage 

Sandnes 

8230 SULITJELMA 
   

   

 

Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggt. 21 75 60 06 00 75 60 06 20   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
 

 

   

Linda Wangen Salemonsen 
   

   

 

Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  

 

Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  
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§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  

 

 

Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  
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Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggt. 21 75 60 06 00 75 60 06 20   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
 

 

   

Sølvi Torset 
   

   

 

Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  

 

Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  
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§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  

 

 

Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  
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Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 



 

FAUSKE KOMMUNE 

Enhet barnehage 

 

 

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/8951 0700415 

Besøksadresse: Torggt. 21 75 60 06 00 75 60 06 20   

E-post: postmottak@fauske.kommune.no   Org. nr: 972 418 021 
 

 

   

Utdanningsforbundet Fauske 

Postboks 154 

8201 FAUSKE 
   

   

 

Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm -  Telefon: 75 60 4026 - Telefaks: 75 64 60 33 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: 13/6132/INE  Dato: 15.07.2013 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I 

FAUSKE  HØRINGSDOKUMENT  
 

 

Vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune ble sist vedtatt i kommunestyret 

30.oktober 2008 i K-177/08, samt endringer gjort 11.02.2010 i K-sak 10/10, hvor kun § 5 ble 

endret.  

 

Siden vedtektene sist ble endret et det kommet flere punkt som er viktig å ha med seg i 

vedtektene. Dette gjelder blant annet; 

 

Rett til barnehageplass 

Rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1.2009. Retten til barnehageplass gjelder for barn som 

fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Retten skal 

oppfylles fra august måned det året det søkes om plass. Barn født fra og med september vil ha 

rett til plass fra august påfølgende år. 

 

Krav til pedagogisk bemanning – presisering av pedagognorm  

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 16.05.2012 kommet med en presisering på 

pedagognormen, der det fastsettes at barn ikke kan dele en barnehageplass i relasjon til 

regelverket i forskrift om pedagogisk bemanning. Avvik fra kravet om pedagogisk bemanning 

må skje innenfor regelverket om midlertidig dispensasjon i §3 i forskrift om pedagogisk 

bemanning.  

 

Ny formålsparagraf i barnehageloven  

Formålsparagrafen i barnehageloven er endret. Vedtektene bygger på formålsparagrafen og 

må ta i seg endringene.  

 

Endringer i søkeprosess og opptaksrutiner  

Fauske kommune har siden sist vedtektsendring innført elektronisk søknad om 

barnehageplass.  

 

Endring i forskrift om søskenmoderasjon  

Søskenmoderasjon er økt for barn 3 eller flere til 50 %, for barn 2 er det fortsatt 30 %  
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Konsekvensene av disse endringene er tatt med i forslag til nye vedtekter for de kommunale 

barnehagene i Fauske, og det er gjort endringer i følgende §  

 

§ 2 Definisjon og formål  

§ er tilpasset ny formålsparagraf j.fr. barnehageloven.  

 

§ 7 Opptak av barn 

Endret for å tilpasse seg følgende punkter: 

 Elektronisk søknad 

Fauske kommune har elektronisk søknad på barnehageplass, og alle som søker plass 

må benytte seg av dette.  

 Samordnet opptak  

Følger barnehagelovens § 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen mellom 

kommunale og ikke-kommunale barnehager  

 Rett til barnehageplass 

Siden alle barn som fyller 1 år før 1.september i opptaksåret og som har søkt innen 

fristen for hovedopptak vil være garantert plass, er det ikke samme behov for et 

opptaksutvalg der PPT og familiesenter er representert.  

 Krav til pedagogisk bemanning  

Vedtektene foreslås endret slik at det ikke lengre tilbys halve barnehageplasser for å 

imøtekomme kravet til pedagogisk bemanning.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Er endret for å tilpasses retten til barnehageplass 

 

§ 9 Permisjon  

§ er endret for å presisere kriterier for å søke permisjon. Barnehagene opplever at det søkes 

permisjon for barn som nettopp har blitt tilbudt plass med begrunnelse i at mor/far er hjemme 

i fødselspermisjon for barnet det søkes permisjon for. Muligheten for å søke permisjon skal 

være når familien utvides med nye barn – ikke med barnet som har fått barnehageplass.  

 

§ 10 Klage 

Tidligere hadde hver barnehage avsatt klageplasser. Siden alle barn som det søkes for til 

hovedopptak, og som fyller et år før 1.september i opptaksåret, har rett på en barnehageplass, 

er ikke behovet for klageplasser til stede i like stor grad som tidligere. Disse barna er garantert 

plass. De som kan klage er de som ikke får sitt 1. eller 2. ønske om barnehage oppfylt. Derfor 

er avsatte klageplasser foreslått fjernet i vedtektene.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

 De ansatte skal fortrinnsvis avvikle sin ferie i fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse 

som er 15.august. Det er derfor tatt med at også 3 uker av barnas ferie skal fortrinnsvis skal 

legges til samme periode. Dette er for å innskrenke behovet for vikarer under ferieavvikling 

mest mulig. 

 

§ 12 Betaling for opphold  

Forskrift til foreldrebetaling klargjør at Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys 

minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. 

eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Dette er tatt med i 

endringen av vedtektene.  
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Både forslaget til nye vedtekter, samt de gamle vedtektene vedlegges.  

 

Høringsfrist settes til: 2.september 2013  

Høringsuttalelser sendes Enhetsleder barnehage, Fauske kommune  

 

Det er planlagt følgende saksbehandling  

 

AMU 23.september  

Driftsutvalget 25.september  

Part 30.september  

Formannskap 30.september  

Kommunestyret 3.oktober  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Inger-Lise Evenstrøm 

Enhetsleder barnehage 

 
Vedlegg: 

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER I BARNEHAGENE FRA 2013 PR 11.07.13.DOC 

Vedtekter_for_barnehagen__pr_11februar_2010.pdf 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA VERV I FAUSKE KOMMUNE - KAI INGE 

SLETVOLD 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Kai Inge Sletvold 

Oversikt over plan- og utviklingsutvalget 

 

Sammendrag: 
 

Kai Inge Sletvold har søkt om permisjon fra sitt verv som fast medlem av plan- og 

utviklingsvalget ut august 2014. Søknaden er begrunnet i meget stor arbeidsmengde med flere 

firma han driver. 

 

Kommunestyret kan, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, etter søknad frita, for et kortere tidsrom 

eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 

kan skjøtte sine plikter i vervet.  

Fritaksgrunner vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre 

velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 

 

Kommunestyret må vurdere om han har, etter kommunelovens § 15, 2. ledd, uforholdsmessige 

vanskeligheter med å kunne skjøtte sine plikter i vervet. 

Det må her tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden fra Kai Inge Sletvold, om permisjon fra verv som fast medlem 

i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014, innvilges. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kai Inge Sletvold innvilges, med hjemmel i kommunelovens § 15.2, fritak fra sitt verv 

som fast medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget i permisjonstiden velges følgende: 

 ………………………………… 



 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 

 

 



  
 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Autokon AS  

Sendt: 12.06.2013  

Til:   Berit Vestvann Johnsen  

Kopi:    

Emne:  Fritak fra verv  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei 
  
På grunn av meget stor arbeidsmengde med flere firma jeg driver ser jeg ingen annen løsning en å be om 
permisjon 
fra mitt verv i planutvalget for FRP. Jeg beklager dette, men ser meg nødt til og prioritere det som er 
levebrødet mitt. 
  
Jeg ber om permisjon ut August 2014. 
Min vara, Tore Stemland har sagt seg villig til og ta min plass under min permisjonstid. 
  
Mvh 
Kai Inge Sletvold  
 
Autokon AS 
PB 17  
8202 FAUSKE  
Org.nr 984 303 173  
 
Kontaktinfo: 
Tlf: 75 60 23 00 
Mob. 917 81 647  
E-Post: post@autokon.no 
 
Besøksadresse: 
Vikaveien 50 
8200 Fauske 
www.autokon.no 
 



PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG  

Som medlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2011 – 2015 ble følgende 

valgt: 

1. Ottar Skjellhaug, Emil Knudsensvei 5A, 8230 Sulitjelma  (AP)  LEDER 

2. Linn Normann Godtfredsen, Glastunes 21B, 8230 Sulitjelma  (AP) 

3. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske    (AP)NESTLEDER 

4. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske   (H) 

5. Ari Tollånes, Lund, 8206 Fauske     (H)  

6. Erling Palmar, Poppelvn. 1, 8209 Fauske    (KRF) 

7. Kai Inge Sletvold, Lund, 8206 Fauske    (FRP) 

8. Kathrine Moan Larsen, Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma  (FL) 

9. Kjetil Sørbotten, Bringsli, 8215 Valnesfjord    (FL) 

 

Som varamedlemmer til plan- og utviklingsutvalget for perioden 2011 – 2015 ble 

følgende valgt: 

For medlem 1 – 6 (AP, H, KRF, V): 

1. Jens Erik Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord    (AP) 

2. Petter Karlsen Borgen, Lyngvn. 17, 8209 Fauske   (H) 

3. Svein Roger Bådsvik, Bådsvik, 8211 Fauske    (V) 

4. Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40, 8209 Fauske    (KRF) 

5. Hilde Nystad, Postboks 12, 8201 Fauske    (V) 

6. Hans-Erik Mosand Vasskog, Nedre Hauanvei 16B, 8209 Fauske (H) 

7. Steffen Halsbakk, Sandmovn. 5, 8207 Fauske    (AP) 

8. Kjell Cato Johansen, Blålyngvn. 17, 8209 Fauske   (H) 

 

For medlem 7 (FRP): 

1. Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord   (FRP) 

2. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske   (FRP) 

3. Frank Allan Jenssen, Leivset, 8211 Fauske   (FRP) 

 

For medlem 8 – 9 (FL, SV) 

1. Gry Janne Rugås, Leivset, 8211 Fauske     (FL) 

2. Maria Renate Dønnestad, Sisikvn. 19D, 8207 Fauske   (SV) 

3. Lise Karbøl Bakkegård, Stemland, 8215 Valnesfjord   (FL) 

4. Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske    (FL) 
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OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUSKE EIENDOM KF 

   

 
Vedlegg: Vedtekter for Fauske Eiendom 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret vedtok i sak 43/13 å opprette et kommunalt foretak med ansvar for 

eiendomsforvaltningen f.o.m. 1. januar 2014 – Fauske Eiendom KF. 

 

Etter vedtektenes § 3 skal kommunestyret oppnevne styret, styrets leder og nestleder. Styret 

består av 5 personer, hvorav 1 velges av og blant de ansatte i foretaket. De ansatte har oppnevnt 

Kristen Jakobsen. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Som styre for Fauske Eiendom KF oppnevnes: 

1. ……………………….. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. Representant for de ansatte: Kristen Jakobsen 

 

Som styrets leder velges: 

………………………. 

 

Som nestleder i styret velges: 

……………………… 

 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 



 

 



::."

Forslagtil
Vedtekter for Fauske Eiendom KF

§ 1 Om foretaket
ForetG:k.ets navn er Fauske Eiendom KF.
Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Fauske kommunestyre sak nr.
xx/20130gi tråd med lov 25.9.1992 om kommimer og fylkeskommuner (kommuneloven), kapit-tell L .
Foret~ket er fullt. ut eid av Fauske kommune, jf kommuneloven §6L.
Foretakets kontor er i Fauske kommune.

§ 2 Forniål
Foretaket skal eie

-Forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendoinsmasse etter forretningsmessige
prinsipper.

- Ivareta kommunens byggherrefunksjon.
- Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

§ 3 StyretsSâltltl’nsetning
Kommunestyret i Fauske kommune oppnevner styret, styrets leder og nestleder.
Styret beståtav 5 personer, hvorav L velges avog.blant de ansatte i foretaket.
Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte bar Łn funksjonstid på 2 år. Valg av disse styremed~
lemmer skjer på samme mate som for valg av ansattes representanter i aksjeselskaper.
Styremedlemmer valgt blant de ansatte trer ut av. styret dersom de avslutter ansettlsesforholdet i
foretaket. .

.§ 4 Styretsniyndlghel og ansvar
Foretaket ledes av styret. Styret har myiidigheHil å treffe. avgjłrelser i alle saker som gjelder fore-
taket og dets virksomhet, herunder arbeidsgiverfunksjonen. .
Styret skal påse a.tvirksomheten drives i samsvar med de ti enhver tid gjeldende lover, forskrif-
ter, formål og vedtekter. .
Styret skal til enhver tid forholde seg til gjeldende stratŁgier og retningslinjer på overordnet kom-
munaltnivå~ łkonomiplan og årsbudsjett, personalpolitiske retningslinjer og andre vedta eller
retningslinjer fastsatt av bystyret, samt inngåtte avtaler som binder hele kommunen.

Fauske kommune er Øn arbeidsgiver. Styret har ansvar for at Fauske kommunes arbeidsgiverpoli~
tikk gjennomfłres i foretaket. De avtaler og ordninger som gjelder ¡Fauske kommune gjelder

.og~åiforetaket, heruncJer pensjons- og tariffavtåler. .

Styrets fullmakter til kjłp og salg av eiendommer er begrenset til det til enhver tid gjeldende
rammevilkår som kommune styret 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
aksJeselskapetmâ vedtas av Fauske kommunestyre. ..
I den grad deUlytes aktiva fra tòretakettu selskaper som er egne juridiske enheter skal dette be-
sluttes av kommunens sentrale orgatler.

Styret skal påse at virksomheten bidrar tll sama.beid som sikrer enhetlig opptreden for Fauske
kommune.
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