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ØKONOMIMELDING 2/2014 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Økonomimelding 2/2014 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr. 31.08.2014. Den 

økonomiske statusen danner grunnlaget for eventuelle forslag om budsjettreguleringer. 

 

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 

forskrift og finansreglement. 

 

1.0 Resultatvurdering 
Tabell 1- Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter pr. 2. tertial 2014 samt anslått årsprognose 2014 

(i hele 1000 kr.) 

 
 

Tabellen over viser status pr. 2. tertial 2014, samt anslag prognose for resten av året basert på 

tilbakemeldinger fra enhetene samt vurdering av fellesposter som skatt/rammetilskudd, utbytte, 

renter mv. 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) Vurdert Forventet

2014 2014 2014 årsprognose avvik

Fast lønn 299 362        190 000        189 167        -833               300 362        1 000             

Overtid 2 177             1 452             2 799             1 347             3 800             1 623             

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 25 723           16 574           28 163           11 589           35 950           10 221           

Annen lønn 24 962           16 641           14 211           -2 430           23 000           -1 962           

Sosiale utgifter 68 752           46 264           54 278           8 014             68 752           -                 

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 84 334           56 133           54 554           -1 579           84 334           -                 

Internkjøp 10 013           6 675             721                -5 954           7 532             -2 481           

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 108 184        77 989           75 422           -2 567           108 184        -                 

Overføringsutgifter 67 367           44 303           45 299           996                69 848           2 481             

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond 69 236           46 157           21 527           -24 630         69 236           -                 

Sum utgifter 760 109        502 188        486 141        -16 047         770 998        10 882           

Refusjoner syke- og fødselspenger -15 741         -10 490         -13 314         -2 824           -18 741         -3 000           

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -73 830         -49 220         -56 465         -7 245           -75 330         -1 500           

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -43 459         -28 964         -23 435         5 529             -43 209         250                

Internsalg -7 532           -5 021           -380               4 641             -7 532           -                 

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -568 562       -379 041       -368 270       10 771           -565 162       3 400             

Rente og finansinntekter, bruk av fond -50 985         -33 990         -8 774           25 218           -49 235         1 750             

Sum inntekter -760 109       -506 727       -470 638       36 090           -759 209       900                

T O T A L T -                 -4 539           15 503           20 043           11 789           11 782           



Av oversikten over framkommer et forventet merforbruk for kommunen sett under ett på 11,7 

mill. kr, tilsvarende prognose etter 1.tertial var 11,2 mill. kr. Av anslått merforbruk gjelder 4,5 

mill. kr. fellesområder som forklares med forventet svikt i skatteinntektene samt lavere utbytte 

fra SKS i forhold til budsjett.  

 

I forhold til 1.tertial er forskjellen at forventet mindreinntekt på konsesjonskraft ble regulert inn i 

budsjettet, mens lavere utbytte fra SKS ikke var kjent da økonomimelding 1 ble fremlagt. For å 

dekke merforbruket på disse postene foreslår rådmannen at disposisjonsfondet benyttes. Dette 

betyr samtidig at siste rest av frie driftsreserver brukes, og at det for 2015 ikke finnes avsatte 

midler til å dekke slike uforutsette utgifter. 

 

For resultatenhetene er prognosen noe svakere enn 1. tertial. Tilbakemeldingene fra deres 

rapportering indikerer et forventet merforbruk på til sammen 7,2 mill. kr. Tilsvarende for 1. 

tertial var 4,75 mill. kr. I hovedsak skyldes dette svakere prognose for hjemmetjenester og helse i 

forhold til 1. tertial. Når det gjelder detaljer vises det til de enkelte enheters kommentarer under.  

 

Som oversikten over viser er det betydelig merforbruk på vikarutgifter, samtidig viser prognosen 

også merinntekter på refunderte sykepenger i forhold til budsjett. Rådmannen foreslår derfor at 

budsjettet for vikarer økes med 3 mill. kr., dette balanseres med tilsvarende økning i 

sykepengerefusjon.  

 

I budsjett 2014 er det lagt inn til sammen 6 mill. kr i uspesifisert innsparingskrav. Rådmannen 

foreslår at dette fordeles ut på enhetene med å avregne mot avsatt beregnet ikke fordelt 

lønnsvekst 2014 (11 mill. kr. inkl. sosiale utgifter.) med 4,75 mill. kr, samt å redusere beregnet 

internkjøp med 1,3 mill. kr. Dette betyr at rest til fordeling på enhetene til dekning av lønnsvekst 

blir mindre. På grunn av beregnet effekt av vakante stillinger forventes det likevel at fast lønn 

ikke vil få betydelige overskridelser. 

 

Når det gjelder driftsenhetenes prognose må det generelt understrekes at det er noen usikre 

faktorer rundt prognosen, spesielt i forhold til inntektssiden.  

 

Rådmannen vil jobbe aktivt for at merforbruk på utgiftssiden reduseres mest mulig siste tertial. 

 

Utgiftsreduserende tiltak i budsjett 2014 

Forutsetning for budsjettbalanse i 2014 var utgiftsreduserende tiltak på driftsenhetene på til 

sammen 11,7 mill. kr, de fleste tiltakene er gjennomført/i ferd med å gjennomføres. Det er 

likevel på det rene at noen av de store tiltakene innen pleie/omsorg ikke har vært mulig å 

gjennomføre blant annet på grunn av stort påtrykk fra nye pasienter. Dette er en del av årsaken til 

merforbruk innen sykehjem/hjemmetjenester. 

 

For øvrig ser rådmannen følgende hovedtrekk: 

 

 Det vises nå på driften at kommunens kraftinntekter er betydelig redusert i forhold til 

tidligere år. 

 Utfordringene innen pleie/omsorg er fortsatt store. 

 Det er oppnådd bedre kontroll med kjøp av varer og tjenester på enhetene. 

 

 



2.0 Fellesområder 
 

Tabell 2- Netto forbruk og prognose fellesområder pr. 2. tertial 2014 (i hele 1000 kr.) 

 
 

Skatt og rammetilskudd 

For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. I siste prognose er 

skatteanslaget redusert med 3,4 mill. kr. Dette er basert på generell skattesvikt i hele landet. Vi 

har ingen indikasjoner som tilsier bedre tall for Fauske kommune. Rådmannen foreslår derfor at 

forventet mindreinntekt på skatt/rammetilskudd dekkes med økte inntekter eiendomsskatt og 

resterende fra disposisjonsfondet 

 

Eiendomsskatt 

I forhold til budsjett viser inntekt 0,5 mill. kr. mer enn budsjettert. Rådmannen foreslår at 

budsjettet økes tilsvarende 

 

Utbytte  

Totalt utbytte for 2014 er nå kjent. Totalt utbytte utgjør 8,7 mill. kr. Dette er 1,75 mill. kr mindre 

enn budsjettert. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet. 

 

Konsesjonskraft 

Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med regulert budsjett. 

 

Renteutgifter 

I budsjett 2014 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 2,79 % iberegnet fastrentelån. 

Rente på lån med løpende rente er budsjettert til 2,4 % Ut fra utviklingen i NIBOR-rente hittil i 

år forventes det at budsjettet vil holde. 

 

Pensjonsutgifter 

Pensjonsutgiftene er beregnet med bakgrunn i prognoser fra pensjonsselskapene KLP og Statens 

pensjonskasse. Budsjettet ble i forbindelse med økonomimelding 1/2014 regulert noe ned i tråd 

med ny prognose fra KLP. Det har ikke skjedd noen endringer etter det, og budsjett for pensjon 

forventes å holde i 2014. 

 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) Vudert Forventet

2 014             2 014             -                 årsprognose avvik

KVOTEKRAFT -4 320           -2 880           1 688             4 568             -4 320           -                 

KONSESJONSKRAFT -14 400         -10 200         -8 837           1 363             -14 400         -                 

SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT -208 796       -139 198       -131 674       7 523             -205 396       3 400             

EIENDOMSSKATT -28 700         -19 133         -29 274         -10 141         -29 275         -575               

RAMMEOVERFØRING -267 331       -178 221       -177 842       379                -267 331       -                 

AKSJEUTBYTTE -10 500         -7 000           -8 743           -1 743           -8 743           1 757             

Sum -534 047       -178 016       -354 682       -176 666       -529 465       4 582             



3.0 Rapportering resultatenheter og samhandlingsområder  

 

Tabell 3- Netto forbruk og prognose pr. samhandlingsområder 2. tertial 2014 (i mill. kr) 

 
  

 

Tabell 4- Netto forbruk og prognose alle resultatområder (i hele 1000 kr.) 

 
 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) Vudert Forventet

2 014             2 014             -                 årsprognose avvik

Sum område: 1 Politisk 9 248             6 151             4 667             -1 483           10 248           1 000             

Sum område: 2 Administrasjon 43 736           28 556           29 382           826                42 336           -1 400           

Sum område: 3 Plan og kommunaltekniske tjenester 56 249           40 758           39 176           -1 582           54 849           -1 400           

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 209 553        137 022        136 856        -166               207 803        -1 750           

Sum område: 5 Helse og omsorg 184 648        119 220        137 576        18 356           195 398        10 750           

Totalt driftsenheter: 505 448        331 707        349 671        15 951           510 634        7 200             

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) Vudert Forventet

2 014             2 014             -                 årsprognose avvik

Sum enhet:  10 Politikk 9 248             6 151             4 667             -1 483           10 248           1 000             

Sum enhet: 20 Rådmann stab 32 886           21 323           20 206           -1 116           31 486           -1 400           

Sum enhet: 21 Samhandling 10 850           7 233             9 176             1 943             10 850           -                 

Sum enhet: 30 Vei og gatelys 8 160             5 371             4 108             -1 263           7 660             -500               

Sum enhet: 32 Eiendomsforvaltning 42 151           31 613           30 876           -737               42 151           -                 

Sum enhet: 33 Plan og utvikling 5 937             3 774             4 192             418                5 037             -900               

Sum enhet: 40 Skole 107 750        69 161           70 776           1 616             107 750        -                 

Sum enhet: 41 Barnehage 58 751           40 978           40 529           -449               58 751           -                 

Sum enhet: 42 Barne og familie 27 661           17 170           16 443           -727               26 661           -1 000           

Sum enhet: 43 Intergrering 119                -130               -1 963           -1 833           119                -                 

Sum enhet: 44 Kultur 15 272           9 844             11 072           1 227             14 772           -750               

Sum enhet: 52 Institusjon (inkl bem.knt og brukerknt) 62 102           39 574           43 217           3 643             67 102           4 000             

Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten 53 468           34 141           40 438           6 297             60 468           7 000             

Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken 2 947             1 877             2 346             469                2 947             -                 

Sum enhet: 55 Helse 32 683           21 150           23 128           1 978             31 183           

Sum enhet: 56 Miljø og habilitering 19 639           13 380           16 890           3 510             18 639           -1 000           

Sum enhet: 57 Nav 13 809           9 097             11 557           2 459             14 559           750                

Sum alle enheter 503 433        331 707        347 658        15 952           510 383        7 200             



3.1 Politisk virksomhet 

 

Tabell 5- Forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose Politisk virksomhet (i hele 1000 kr.) 

 
 

Det er vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og 

frikjøp fra år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende. Med bakgrunn i tallene for 

2013 må det sannsynligvis påregnes et merforbruk på området i størrelsesorden 1 mill. kr. ved 

årets slutt. 

 
 
 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik

2014 2014 2014

1 Politisk

Fast lønn 467                296                295                -1                   

Overtid -                 -                 -                 -                 

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. -                 -                 8                     8                     

Annen lønn 2 420             1 613             908                -705               

Sosiale utgifter 835                557                367                -191               

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 2 918             1 945             1 706             -239               

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 1 577             1 051             1 172             121                

Overføringsutgifter 1 163             775                366                -409               

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond -                 -                 -                 -                 

Sum utgifter 9 379             6 238             4 822             -1 416           

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -                 -                 -98                 -98                 

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -131               -87                 -56                 31                  

Sum inntekter -131               -87                 -155               -68                 

Sum område: 1 Politisk 9 248             6 151             4 667             -1 483           



3.2 Rådmannens stab 
 

Tabell 6- Forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose rådmannens stab (i hele 1000 kr.) 

 
 

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 en vil holde seg innenfor budsjettrammen.  

 

 

3.3 Samhandlingsreformen 

 

Tabell 7- Forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose samhandling (i hele 1000 kr.) 

 
 

Slik det ser ut nå vi budsjettet holde på dette området. 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik

2014 2014 2014

2 Administrasjon

Fast lønn 18 552           11 758           12 266           508                

Overtid 40                  27                  31                  4                     

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 579                386                412                26                  

Annen lønn 2 182             1 455             1 656             202                

Sosiale utgifter 5 408             3 613             3 778             165                

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 13 760           9 173             8 671             -502               

Internsalg -                 -                 33                  33                  

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 1 230             820                453                -451               

Overføringsutgifter 2 693             1 795             1 551             -244               

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond -                 -                 4                     4                     

Sum utgifter 44 444           29 027           28 855           -255               

Refusjoner syke- og fødselspenger -115               -77                 -427               -350               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -8 113           -5 409           -5 697           -288               

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -2 635           -1 756           -2 528           -771               

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -675               -450               1                     451                

Rente og finansinntekter, bruk av fond -20                 -13                 17                  31                  

Sum inntekter -11 557         -7 705           -8 633           -928               

Sum område: 2 Administrasjon 43 736           28 556           29 382           826                

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik

2014 2014 2014

Sum utgifter 10 850           7 233             9 176             1 943             



3.4 Oppvekst og kultur 
 

Tabell 8 – Netto forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose for Oppvekst og Kultur (i mill. kr) 

 
 

Hovedkonklusjon for samhandlingsområdet er at en ved slutten av året, skal holde seg innenfor 

vedtatt budsjettramme. 

 

3.4.1 Skole 

 

Tabell 9- Forbruk pr 2. tertial 2014 for skole (i hele 1000 kr.) 

 
 

Periodisert budsjett pr. 31. august viser en overskridelse på 1,6 mill. kr. Dette fordeler seg ulikt 

på enhetene, med Vestmyra som den enheten med størst merforbruk. Overskridelse skyldes flere 

punkter: 

- Vikarutgifter overskredet med 1,4 mill. kr, sosiale utgifter med 0,15 mill. kr og sviktende 

inntekter på 1,5 mill. kr som skyldes ikke gjennomførte internoverføringer. 

- Periodisering gir et uriktig bilde på ganske store overføringer mellom kommunen, andre 

kommuner og fylkeskommunen på dette med gjesteelever. Dette gjøres bare 2 ganger i 

året. 

- På pluss-siden finner vi at fastlønn har mindreforbruk på 0,3 millioner og kjøp av varer 

og tjenester på 1,1 mill. kr. I tillegg er sykefraværet synkende. 

- De iverksatte tiltakene som har med nedbemanning av ressurser å gjøre får ikke starte sin 

virkning før fra 1. august, og ut budsjett-/regnskapsåret. Dermed har disse bare vært 

effektuert i 1 mnd. 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

4 Oppvekst og kultur

Sum utgifter 266 165        174 751        172 745        -2 006           

Sum inntekter -56 612         -37 729         -35 889         1 840             

Sum område: 209 553        137 022        136 856        -166               

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

40 Skole

Fast lønn 81 953           51 893           51 602           -290               

Overtid -                 -                 53                  53                  

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 4 534             3 081             4 502             1 421             

Annen lønn 576                384                231                -153               

Sosiale utgifter 18 170           12 125           12 278           153                

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 12 192           8 128             7 009             -1 119           

Internsalg 125                83                  442                359                

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 4 171             2 780             2 471             -310               

Overføringsutgifter 1 540             1 027             945                -82                 

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond -                 -                 2                     2                     

Sum utgifter 123 262        79 501           79 535           34                  

Refusjoner syke- og fødselspenger -4 050           -2 700           -2 464           236                

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -3 578           -2 385           -2 271           114                

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -4 606           -3 071           -2 874           196                

Internsalg -1 662           -1 108           -                 1 108             

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -1 615           -1 077           -1 150           -73                 

Sum inntekter -15 511         -10 341         -8 759           1 582             

Sum enhet: 40 Skole 107 750        69 161           70 776           1 616             



 

Alle skoler har sett på endring av funksjonstillegg, og gjennomført dette der det var mulig. Fra 1. 

august er bemanning redusert i forhold til innsparingskrav på både reduksjon i stillinger og 

reduksjon i spesialundervisning. Dette har bare 5 måneders effekt (august – desember). 

 

Reduksjon i opparbeidet fond PPT ble ikke like stor som budsjettet forutsatte. Det er redusert i 

forhold til både skolebøker og fornying IKT. 

 

Hvis 5 måneders-effekten av reduksjoner i ressurser gir ønsket utslag samt at inntektssiden 

balanseres ved utgangen av året, skal enheten klare å holde seg innenfor rammene av årets 

budsjett. 

 

3.4.2 Barnehager 

 

Tabell 10 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for barnehager (i hele 1000 kr.) 

 
 

Ut fra periodisert budsjett pr 31. august har enheten holdt seg innenfor rammene som er gitt.  

Det er likevel avvik internt i enheten som går på følgende:  

 Brukerbetaling er inntektsført med 9 og ikke 8 måneder og gir et feil bilde på inntektene 

 Sykefraværet og dermed vikarbruket ligger fortsatt høyt, noe som fører til både økte 

utgifter på vikarer samt økte inntekter på refusjoner 

 Internoverføring fra integrering er ikke gjennomført og gir et avvik på forventede 

inntekter  

 

Reduksjon av en avdeling på Vestmyra er iverksatt fra 15.august 2014. Tiltaket med reduksjon 

av bemanning i Sulitjelma har ikke latt seg gjennomføre, da vi i stedet for å ha et nedtrekk her, 

har måtte øke bemanningen med 1,65 stillinger, som følge av økte søknader til barnehageplass 

ved hovedopptaket i vår.  

 

Det vurderes dit hen at enheten skal holde rammene som er gitt for 2014.  

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

41 Barnehage

Fast lønn 22 239           14 269           13 742           -527               

Overtid 152                101                80                  -21                 

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 1 502             1 004             2 644             1 640             

Annen lønn 306                204                161                -43                 

Sosiale utgifter 6 347             4 242             4 575             333                

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 2 810             1 873             1 400             -473               

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 32 627           24 105           23 905           -201               

Overføringsutgifter 974                649                647                -3                   

Sum utgifter 66 957           46 448           47 153           705                

Refusjoner syke- og fødselspenger -1 157           -771               -1 324           -552               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -5 825           -3 883           -4 509           -626               

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -374               -249               -563               -314               

Internsalg -800               -533               -108               425                

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -50                 -33                 -120               -87                 

Sum inntekter -8 206           -5 471           -6 624           -1 154           

Sum enhet: 41 Barnehage 58 751           40 978           40 529           -449               



3.4.3 Barne- og familie 

 

Tabell 11 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for barne- og familieenheten (i hele 1000 kr.) 

 
 

Advokatutgifter til barneverntjenesten skulle ned fra kr 594 000,- til kr 200 000. Prognosen 

ligger på ca. kr 400 000,-. Denne tjenesten skal nå ut på anbudsrunde, noe som kan dempe 

kostnadene noe. 

 

Enheten forventer å holde seg innenfor budsjettrammen. 

 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

42 Barne og familie

Fast lønn 12 534           7 371             7 247             -124               

Overtid 150                100                85                  -15                 

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 79                  16                  470                454                

Annen lønn 4 757             3 172             3 695             523                

Sosiale utgifter 4 270             2 683             2 131             -553               

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 5 062             3 285             3 662             377                

Internsalg -                 -                 138                138                

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 2 030             1 353             798                -555               

Overføringsutgifter 2 325             1 541             1 028             -514               

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond -                 -                 300                300                

Sum utgifter 31 207           19 522           19 553           31                  

Refusjoner syke- og fødselspenger -291               -190               -560               -370               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -203               -135               -125               10                  

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -2 203           -1 460           -2 096           -635               

Internsalg -850               -567               -30                 537                

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -                 -                 -300               -300               

Sum inntekter -3 547           -2 352           -3 110           -758               

Sum enhet: 42 Barne og familie 27 661           17 170           16 443           -727               



3.4.4 Integrering 

 

Tabell 12 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for integrering (i hele 1000 kr.) 

 
 

Mindre inntekt på statstilskudd skyldes færre familiegjenforeninger enn budsjettert. 

 

Høye vikarutgifter skyldes langtidssykemeldinger og fødselspermisjon, men kan sees opp mot 

refusjon av syke- og fødselspenger samt mindre forbruk på fastlønn. 

 

Når det gjelder utgifter ser vi at tolkeutgiftene er tredoblet ut fra budsjett. 

 

Husleieutgifter er også tredoblet ut fra budsjett som begrunnes i ikke budsjettert husleie for 

lokalene på Søbbesva, samt økte husleieutgifter på kommunale boliger. 

 

Integreringsenheten overfører internt ved året slutt til andre enheter, derfor viser internsalg stort 

underforbruk. 

 

Enheten har fortsatt avsatte fondsmidler som eventuelt merforbruk avregnes mot. Enhetens 

resultat vil derfor ikke påvirke kommunens driftsresultat for 2014. 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

43 Intergrering

Fast lønn 6 281             3 977             3 424             -553               

Overtid 15                  10                  16                  6                     

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 122                81                  894                813                

Annen lønn 6 137             4 091             3 310             -781               

Sosiale utgifter 1 406             938                950                12                  

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 1 834             1 223             1 787             564                

Internsalg 6 145             4 096             -                 -4 096           

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 690                460                274                -186               

Overføringsutgifter 434                290                286                -3                   

Sum utgifter 23 063           15 166           10 941           -4 225           

Refusjoner syke- og fødselspenger -70                 -47                 -526               -480               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -176               -117               -8                   110                

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -3 504           -2 336           -388               1 949             

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -19 194         -12 796         -11 983         813                

Sum inntekter -22 944         -15 296         -12 905         2 392             

Sum enhet: 43 Intergrering 119                -130               -1 963           -1 833           



3.4.5 Kultur 

 

Tabell 13 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Kultur (i hele 1000 kr.) 

 
 

Merforbruket skyldes i stor grad fire forhold: 

 Alt kulturtilskudd blir utbetalt på vårhalvåret 

 Alle utstyrsinnkjøp til idrett/friluftsliv gjennomføres på vårhalvåret 

 Inntekter på videresalg av billetter for lag og foreninger blir inntektsført halvannen 

måned etter at det blir utgiftsført 

 Flere prosjekter med ekstern finansiering er utgiftsført, mens inntektene kommer ved 

årsslutt 

 

Reduksjon i kulturtilskudd på kr 224 000,- er gjennomført i tråd med vedtak. 

 

Enheten har høy produksjon og ser ut til å nå de økonomiske målene for 2014 og vil gjøre opp et 

regnskap i balanse i forhold til gitt bevilgning. 

 

 

3.5 Helse og omsorg 

 

Tabell 14 – Netto forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose for samhandlingsområde helse og 

omsorg (i hele 1000 kr.) 

 
 

Status ved utgangen av 2. tertial er følgende: 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

44 Kultur

Fast lønn 10 205           6 462             5 721             -741               

Overtid -                 -                 73                  73                  

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 271                181                194                14                  

Annen lønn 43                  29                  34                  5                     

Sosiale utgifter 2 751             1 839             1 763             -76                 

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 4 390             2 927             3 452             525                

Internsalg 5                     3                     -                 -3                   

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 436                291                813                523                

Overføringsutgifter 3 576             2 384             3 499             1 115             

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond -                 -                 13                  13                  

Sum utgifter 21 676           14 114           15 563           1 449             

Refusjoner syke- og fødselspenger -120               -80                 -14                 66                  

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -4 764           -3 176           -3 014           162                

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -711               -474               -1 043           -569               

Internsalg -                 -                 -242               -242               

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -783               -522               -178               344                

Rente og finansinntekter, bruk av fond -27                 -18                 -                 18                  

Sum inntekter -6 404           -4 269           -4 491           -222               

Sum enhet: 44 Kultur 15 272           9 844             11 072           1 227             

5 Helse og omsorg Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

Sum utgifter 241 676        157 238        168 039        10 801           

Sum inntekter -57 028         -38 018         -30 463         7 555             

Sum område: 184 648        119 220        137 576        18 356           



 

3.5.1 Institusjon 

 

Tabell 15 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Institusjon (i hele 1000 kr.) 

 
 

Enheten har et stort overforbruk på fast lønn på to avdelinger. Bakgrunnen for dette er at ansatte 

har fått høyere stillinger i bemanningsprosjektet i 2013, økningene i stillingene er ikke 

budsjettert i 2014. Effekten av nye turnusmodeller er ett av tiltakene for 2014, foreløpig har dette 

ikke gitt noen effekt. 

 

Ett av tiltakene til enheten er å redusere antall dobbeltrom til null inneværende år, som skulle gi 

en besparelse på 1,7 mill. kr. Enheten har øket antall dobbeltrom til 9 og det planlegges 

ytterligere ett til. Med økning av dobbeltrom vil denne besparelsen utebli, lønnskostnader, og 

andre driftskostnader vil øke betydelig. Hvis situasjonen holder samme nivå ut året anslår vi et 

merforbruk på lønnskostnader på nærmere 2 mill. kr for drift av dobbeltrom. I tillegg krever 

dette anskaffelser i form av hjelpemidler, senger, nattbord og garderobeskap, anslagsvis kr 

200 000,-. 

 

Enheten har i tillegg to pasientsituasjoner der tjenesten må gi forsterket skjermet tilbud, på begge 

pasientene er det etablert 1 til 1 bemanning. Dette medfører også store kostnader utover den 

tildelte økonomiske ramme. Hvis situasjonen holder samme nivå som i dag eller forverrer seg, 

vil dette gi et merforbruk på anslagsvis 2 mill. kr. Det er søkt midler til Fylkesmannen for 

ressurskrevende brukere. Tiltaket vurderes fortløpende i samråd med egne fagpersoner og 

Kløveråsen ressurssenter.  

 

Fauske sykehjem har en god utvikling når det gjelder kjøp av varer og tjenester, på tross av flere 

pasienter og utvidet tjeneste. Dette er et resultat av god budsjettoppfølging på den enkelte 

avdeling, der ledere og ansatte viser nøkternhet og god forståelse for de tildelte ressurser.  

 

Det er ikke effektuert ny turnusmodell fra bemanningskontoret som har gitt ønsket effekt, det 

planlegges nå flere nye turnuser som skal gi stordrift fordeler.  Doble rom er ikke faset ut på 

bakgrunn av et stort behov for institusjonsplasser, enheten har derimot øket antall dobbeltrom. 

 

Paviljong 9 er ikke omgjort til institusjon, denne jobben vil starte opp i løpet av høsten 2014. 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

52 Institusjon (inkl bem.knt og brukerknt)

Fast lønn 43 633           27 629           32 138           4 509             

Overtid 285                190                706                516                

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 10 029           6 295             8 051             1 756             

Annen lønn 1 630             1 086             519                -568               

Sosiale utgifter 13 763           9 199             9 248             50                  

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 8 084             5 389             4 836             -553               

Overføringsutgifter 2 486             1 657             661                -996               

Sum utgifter 79 909           51 445           56 159           4 714             

Refusjoner syke- og fødselspenger -4 967           -3 312           -3 893           -581               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -11 399         -7 599           -8 287           -688               

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -1 440           -960               -761               199                

Sum inntekter -17 806         -11 871         -12 942         -1 071           

Sum enhet: 52 Institusjon (inkl bem.knt og brukerknt)62 102           39 574           43 217           3 643             



Bruk og økning av dobbeltrom og ekstra krevende pasienter med 1:1-bemanning vil slå negativt 

ut for årsresultatet. Overskridelsene er direkte knyttet opp mot pasientsituasjoner og at det er en 

økning på lønn etter pilotgjennomføringen på to avdelinger. Vurdert årsprognose er 4 mill. kr 

over budsjettrammen. 

 

3.5.2 Hjemmetjenesten 

 

Tabell 16 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Hjemmetjenesten (i hele 1000 kr.) 

 
 

Det har vært en økning i tildelte tjenester for brukere av hjemmetjenesten hittil i år på rundt 22 

%. Det har vært nødvendig å leie inn ekstra bemanning for å møte dette behovet. 48 % av 

beboerne på paviljongene har et bistandsbehov tilsvarende 4,5 i Iploskartlegging, det vil si at de 

har behov for heldøgns omsorg. De dårligste beboerne er samlet på pav. 5, og det har vært 

nødvendig å styrke tjenesten med nattvakt siden april 2014, dette tilsvarer 1,77 årsverk på 

årsbasis. Det har også vært behov for å innvilge heldøgns omsorg i hjemmet for 3 brukere i til 

sammen 3 måneder hittil. Et slikt tilbud utgjør 5 årsverk. 

 

Flere ansatte på paviljongen har fått utvidet sin stilling i forbindelse med et Pilotprosjekt knyttet 

til bemanning. Økingen i disse stillingene, 1,2 årsverk er ikke budsjettert i 2014. Disse 

«pilotvaktene» skal disponeres av Bemanningskontoret og settes inn der det er behov for vikar, 

men denne muligheten har ikke vært utnyttet godt nok. 

 

Avdelingene har svært god kontroll på kjøp av tjenester, merforbruket i hjemmetjenesten er 

knyttet opp mot lønn. 

 

Trenden går nå i retning av en bedre pasientflyt noe som tilsier et mindre behov for heldøgns 

omsorg i hjemmet. 

 

Endring av driftsform på paviljong 3,5 og 7 er ikke gjennomført. 

 

Etablering av KAD-plasser er gjennomført på korttidsavd/rehab. 

 

Ved fortsatt behov for nattvakt på paviljongen, samt pilotturnus anslås et merforbruk på ca. 7 

mill. kr. 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

53 Hjemmetjenesten

Fast lønn 39 338           24 909           26 301           1 392             

Overtid 254                169                660                491                

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 5 563             3 501             7 230             3 728             

Annen lønn 858                572                682                110                

Sosiale utgifter 11 485           7 676             7 592             -84                 

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 5 636             3 758             3 673             -84                 

Overføringsutgifter 1 080             720                456                -265               

Sum utgifter 64 216           41 306           46 594           5 287             

Refusjoner syke- og fødselspenger -3 545           -2 363           -1 996           367                

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -3 672           -2 448           -1 625           823                

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -3 530           -2 354           -2 534           -181               

Sum inntekter -10 747         -7 165           -6 155           1 009             

Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten 53 468           34 141           40 438           6 297             



3.5.3 Kjøkkendrift 

 

Tabell 17 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Kjøkkendrift (i hele 1000 kr.) 

 
 

Kjøkkenet ligger bak på fast lønn da planlagt ansettelse av avdelingsleder ikke blir effektuert 

med bakgrunn i den totale utviklingen for samhandlingsområdet. Det forventes på bakgrunn av 

dette at enheten vil holde seg innenfor gitt budsjettramme. 

 

3.5.4 Helse 

 

Tabell 18 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Helse (i hele 1000 kr.) 

 
 

Avvik skyldes ikke reelt merforbruk, men at store inntektsposter/utgiftsposter ikke følger normal 

periodisering. Dette vil utjevnes på slutten av året. 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

54 Fauske storkjøkken

Fast lønn 2 653             1 680             1 429             -251               

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 241                161                146                -14                 

Sosiale utgifter 763                510                468                -42                 

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 6 048             4 032             3 782             -250               

Internsalg 60                  40                  -                 -40                 

Overføringsutgifter 734                489                706                217                

Sum utgifter 10 498           6 911             6 531             -380               

Refusjoner syke- og fødselspenger -130               -87                 -40                 47                  

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -6 688           -4 458           -3 439           1 020             

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -734               -489               -706               -217               

Sum inntekter -7 551           -5 034           -4 185           849                

Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken 2 947             1 877             2 346             469                

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

55 Helse

Fast lønn 19 095           12 082           12 154           72                  

Overtid 84                  56                  70                  14                  

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 488                325                1 004             679                

Annen lønn 2 686             1 791             1 577             -214               

Sosiale utgifter 5 634             3 765             3 498             -267               

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 4 565             3 044             3 381             337                

Internsalg 70                  46                  108                62                  

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 9 635             6 423             6 292             -131               

Overføringsutgifter 681                454                624                170                

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond -                 -                 4                     4                     

Sum utgifter 42 939           27 987           28 712           725                

Refusjoner syke- og fødselspenger -280               -187               -681               -494               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -2 599           -1 733           -1 271           462                

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -6 977           -4 651           -3 633           1 018             

Internsalg -400               -267               -                 267                

Sum inntekter -10 256         -6 837           -5 584           1 253             

Sum enhet: 55 Helse 32 683           21 150           23 128           1 978             



Samtlige tiltak innen enhet Helse er gjennomført så nær som reduksjon av kommunalt 

driftstilskudd til private leger. Dette vil ikke la seg gjennomføre i 2014 og gi utfordringer for 

enheten mht. budsjettbalanse. 

 

Det arbeides mot budsjettbalanse ved årsavslutning 2014.  

 

3.5.5 Miljø og habilitering 

 

Tabell 19 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Miljø og habilitering (i hele 1000 kr.) 

 
 

Status pr. 31.08. viser merforbruk. Dette har sin årsak i at statstilskudd vedr. ressurskrevende 

tjenester (6,1 mill. kr.) ikke mottas før på slutten av året. Tar vi hensyn til dette ligger enheten 

godt an i forhold til budsjett. 

 

Miljø og habiliteringstjenesten har i påvente av samlokaliseringen unnlatt å ansette i vakante 

stillinger. Et vedtak om bruk av makt og tvang er avviklet og ressursene er omdisponert.  Dette 

har ført til mindre forbruk av fastlønn. 

 

Torggata.16 ble åpnet 25.08.14.  

 

Det forventes at enheten vil holde seg godt innenfor tildelt budsjettramme. 

 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

56 Miljø og habilitering

Fast lønn 16 142           11 041           10 045           -996               

Overtid 83                  55                  93                  38                  

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 1 897             1 264             1 706             441                

Annen lønn 621                414                460                46                  

Sosiale utgifter 4 857             3 246             3 332             85                  

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 1 501             1 001             953                -48                 

Overføringsutgifter 1 738             1 158             1 414             256                

Sum utgifter 26 838           18 180           18 003           -177               

Refusjoner syke- og fødselspenger -700               -467               -806               -339               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -358               -239               -167               72                  

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -6 142           -4 094           -140               3 955             

Sum inntekter -7 199           -4 800           -1 112           3 687             

Sum enhet: 56 Miljø og habilitering 19 639           13 380           16 890           3 510             



3.5.6 NAV 

 

Tabell 20 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for NAV (i hele 1000 kr.) 

 
 

Underforbruk på posten «annen lønn» skyldes færre deltakere i kommunens 

kvalifiseringsprogram. Det bemerkes at NAV jobber med å øke antallet deltakere i programmet. 

Det forventes derfor at underforbruket vil reduseres. Når det gjelder overføringsutgifter skyldes 

merforbruk økt behov for sosialhjelp. Forbruket av sosialhjelp forventes ikke å avta i årets siste 4 

måneder. 

 

NAV har gjennomført tiltak knyttet til reduksjon i utbetalingen for kvalifiseringsprogrammet i 

henhold til tiltaksliste for budsjett 2014. 

 

Vurdert årsforbruk er 0,75 mill. kr. over budsjett. Overforbruket relateres til høye 

sosialhjelpsutbetalinger. Underforbruk i kommunenes kvalifiseringsprogram har tidligere 

balansert opp overforbruk av sosialhjelp. Ettersom aktiviteten i kvalifiseringsprogrammet øker 

forventes denne effekten å avta. 

 

 

3.6 Plan og kommunaltekniske tjenester 
 

Tabell 21 – Netto forbruk pr 2. tertial 2014 og prognose for samhandlingsområdet plan og 

kommunaltekniske tjenester (i hele 1000 kr.) 

 
 

Totalt sett forventes området å holde budsjettrammen. 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

57 Nav

Fast lønn 3 287             2 081             1 917             -164               

Overtid 11                  7                     3                     -4                   

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. -                 -                 55                  55                  

Annen lønn 2 720             1 813             933                -880               

Sosiale utgifter 887                593                631                38                  

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 974                649                688                38                  

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 960                640                909                269                

Overføringsutgifter 8 268             5 512             6 747             1 235             

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond 170                113                158                44                  

Sum utgifter 17 276           11 409           12 041           632                

Refusjoner syke- og fødselspenger -70                 -47                 -32                 15                  

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -2                   -1                   -83                 -82                 

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -684               -456               -369               87                  

Internsalg -2 600           -1 733           -                 1 733             

Rente og finansinntekter, bruk av fond -112               -75                 -                 75                  

Sum inntekter -3 468           -2 312           -484               1 827             

Sum enhet: 57 Nav 13 809           9 097             11 557           2 459             

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

3 Plan og kommunaltekniske tjenester

Sum utgifter 64 770           46 439           44 462           -1 977           

Sum inntekter -8 522           -5 681           -5 286           395                

Sum område: 56 249           40 758           39 176           -1 582           



3.6.1 Vei og gatelys  

 

Tabell 22 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Vei og gatelys (i hele 1000 kr.) 

 
 

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjett ved årets slutt. 

 

3.6.2 Eiendomsforvaltning 

Tabell 23 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Eiendomsforvaltning (i hele 1000 kr.) 

 
 

Området består av overføring til Fauske Eiendom KF. Utgift vil være i tråd med budsjett ved 

årets slutt. 

 

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

30 Vei og gatelys

Fast lønn 2 095             1 326             1 034             -292               

Overtid 581                387                318                -69                 

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. -                 -                 148                148                

Annen lønn -                 -                 25                  25                  

Sosiale utgifter 567                379                390                11                  

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 3 829             2 553             1 969             -584               

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 2 606             1 737             1 481             -256               

Overføringsutgifter 712                474                763                289                

Sum utgifter 10 389           6 857             6 128             -729               

Refusjoner syke- og fødselspenger -155               -103               -156               -53                 

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -1 122           -748               -904               -156               

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -952               -634               -960               -325               

Sum inntekter -2 229           -1 486           -2 020           -534               

Sum enhet: 30 Vei og gatelys 8 160             5 371             4 108             -1 263           

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik

2014 2014 2014

32 Eiendomsforvaltning

Fast lønn -                 -                 173                173                

Overtid -                 -                 22                  22                  

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. -                 -                 87                  87                  

Sosiale utgifter -                 -                 94                  94                  

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. -                 -                 78                  78                  

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 42 151           31 613           30 587           -1 027           

Overføringsutgifter -                 -                 161                161                

Sum utgifter 42 151           31 613           31 202           -412               

Refusjoner syke- og fødselspenger -                 -                 -71                 -71                 

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -                 -                 -79                 -79                 

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -                 -                 -175               -175               

Sum inntekter -                 -                 -325               -325               

Sum enhet: 32 Eiendomsforvaltning 42 151           31 613           30 876           -737               



3.6.3 Plan og utvikling 

 

Tabell 24 - Forbruk pr 2. tertial 2014 for Plan og utvikling (i hele 1000 kr.) 

 
 

Enheten forventes å holde seg innenfor budsjett ved årets slutt. 

 

 

4 Forslag budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 

Tabell 25 – Budsjettreguleringer (i hele 1000 kr.) 

  

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)

2014 2014 2014

33 Plan og utvikling

Fast lønn 5 574             3 529             3 510             -19                 

Overtid -                 -                 46                  46                  

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 69                  46                  523                477                

Sosiale utgifter 1 487             994                1 268             274                

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 3 875             2 583             1 598             -985               

Internsalg 5                     3                     -                 -3                   

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 5                     3                     -                 -3                   

Overføringsutgifter 1 216             811                188                -623               

Rente og finansutgifter, avsetninger til fond -                 -                 -                 -                 

Sum utgifter 12 230           7 969             7 133             -837               

Refusjoner syke- og fødselspenger -                 -                 -102               -102               

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -2 906           -1 937           -1 541           396                

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -2 166           -1 444           -1 298           146                

Internsalg -1 220           -813               -                 813                

Sum inntekter -6 293           -4 195           -2 941           1 254             

Sum enhet: 33 Plan og utvikling 5 937             3 774             4 192             418                

Aksjeutbytte Fellesområde 1 750             Redusert inntekt

Skatt på formue og inntekt Fellesområde 3 400             Redusert inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -4 650           Økt inntekt

Eiendomskatt Fellesområde -500               Økt inntekt

Vikarutgifter Driftsenheter 3 000             Økt utgift

Refusjon sykepenger Driftsenheter -3 000           Økt inntekt

Fast lønn Enheter 5 250             Økt utgift

Pensjon Enheter 1 000             Økt utgift

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 4 750             Redusert inntekt

Lønn avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -10 000         Redusert utgift

Pensjon avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -1 000           Redusert utgift

Ikke fordelt innsparingskrav husleie Fellesområde 1 300             Økt utgift

Internkjøp Fellesområde -1 300           Redusert utgift

Konsulenttjenester Fellesområde 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond Fellesområde -400               Økt inntekt

Netto -                 



De enkelte budsjettreguleringer er kommentert i forbindelse med gjennomgang av driften. I 

tillegg foreslår rådmannen at det bevilges 0,4 mill. kr til det pågående mineralprosjektet i 

Sulitjelma, i samsvar med tidligere vedtak. Dette foreslås dekket med bruk av næringsfondet.  

 

 

5 Investeringer 
 

Oversikt over investeringsporteføljen for 2014 med status for framdrift. 

 

Skoleprosjekter: 

Investeringer i skolesektoren utgjør hovedtyngden av investeringene i 2014: 

 

 Sulitjelma skole 

 Nye Vestmyra skole 

 Valnesfjord skole/Flerbrukshall 

 Finneid skole 

 

Sulitjelma skole ble ferdigstilt som forutsatt før oppstart av nytt skoleår. En del 

utenomhusarbeider gjenstår.  Revidert kostnadsoverslag synes å holde. 

 

Kontrakt vedr. bygging av nye Vestmyra skole er inngått og byggestart er forventet ved 

årsskiftet. 

 

De øvrige prosjektene er inne i ulike faser. Framdriften er slik at de mål som er satt i forhold til 

etablering/gjennomføring av ny skolestruktur vil holde. 

 

Bredband Valnesfjord: 

Ved en feil er bredbandsprosjektet beregnet uten moms da anbudet ble sendt ut. Dette medfører 

at budsjettert beløp i budsjett 2014 ble 0,4 mill. kr for lavt. For å rette på dette foreslår 

rådmannen at bevilgningen økes tilsvarende slik at prosjektet blir fullfinansiert. Beløpet dekkes 

gjennom bruk av næringsfondet. 

 

Eiaveien: 

Kommunestyret har bedt rådmannen arbeide videre med hvordan demensomsorgen i Fauske 

kommune skal løses i framtiden. Prosjekt Eiaveien er derfor lagt på is inntil videre. Samtidig 

pågår arbeid med ny reguleringsplan for helsetunområdet med sikte på etablering av flere 

omsorgsboliger i området. 

 

Sagatun: 

Renoveringsarbeidene på Sagatun ble startet før sommerferien og pågår for fullt. Forventes 

ferdigstillelse ved årsskiftet.  

 

Torggt 16: 

Torggt 16 er fullført og bygget er tatt i bruk. Bygget ble fullført innenfor den gitte 

kostnadsrammen. 

 



Allaktivitetshus: 

Rådmannen har iverksatt arbeid for å regulere området til det aktuelle formålet, plan for 

ferdigstillelse av dette er ca. februar 2015. Det er på samme tid også gjort anskaffelse på utføring 

av grunnundersøkelser av området, med plan om ferdigstillelse høst 2014. 

 

Videre er det i ferd med å inngås kontrakt om ferdigstillelse av nødvendig prosjektering og 

arkitektarbeid for å videreutvikle skisseprosjektet frem til et ferdig konkurransegrunnlag. Endelig 

behandling om realisering av prosjektet kan skje i juni 2015. 

 

Barnehagestruktur: 

Arbeidet med å vurdere kommunens barnehagestruktur pågår. Rapport/sak forventes ferdig slik 

at den kan behandles ifm. budsjettbehandlingen/økonomiplan. 

 

Barnehage i Sulitjelma:  

Det foregår nå planlegging av utomhusarealet i første omgang for barnehage, men også hvilke 

konsekvenser dette får for skole. Når dette er gjort vil helse og miljøtilsynet v/kommunelegen bli 

invitert på en befaring før vi kan sende inn papirer på plangodkjenning. Deretter vil det bli 

foretatt en vurdering av arkitekter på om utomhusplan lar seg gjennomføre og få et korrigert 

prisestimat på kostnadene inne og ute. Dette arbeidet vil være ferdig i november og prosjektet 

kan vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen/økonomiplan. 

 

Kunstgressbane: 

Arbeidet med kunstgressbanen pågår med forventet ferdigstillelse tidlig i oktober. 

Kostnadsrammen vil holde. 

 

IT: 

Anskaffelsene er i hovedsak gjennomført i hht. budsjettforutsetningene. Midler avsatt til 

disposisjon for helse/omsorg er foreløpig ikke benyttet. Planarbeid pågår, heri telefoniløsning og 

alarmanlegg. 

 

Anskaffelse av utstyr: 

Rammebevilgning til innkjøp av utstyr er i hovedsak disponert. Noen anskaffelser til park/idrett 

gjenstår. 

 

Status for investeringer innen VVA: 

 

Opprusting grusveier: 

 

 Medåsveien: Ferdig opprustet ihht. vedtak. 

 Krykkja: Ferdig opprustet ihht. vedtak. 

 Ankervn., Sildrevn., Symrevn.: Ferdig opprustet ihht. vedtak. 

 Hauklandveien: Gjenstår noe grøfting. Ellers ferdig ihht. vedtak.  

 Rishammeren: Ferdig opprustet ihht vedtak.  

 

Asfaltering:  

 

 Fugelveien: Ferdig reasfaltert. Det ble asfaltert ca. 50 m. kortere enn planlagt fordi veiens 

standard var bedre enn først antatt. 

 Mosemyrveien: Ferdig asfaltert ihht. vedtak. 

 Solvollveien: Ferdig asfaltert ihht. vedtak. 



 Sykehusveien: Ferdig asfaltert ihht. vedtak unntatt krysset i Kjerrvn, utføres snarest. 

 Vollgata: Noe reasfaltering utført. Ferdigstilles uke 38/39. 

 Gang/sykkelvei Bjørkveien: Ferdig ihht. vedtak. 

 
Trafikksikkerhetsmidler: 

 

 Forbindelsesvei mellom FV-830 og Øverveien – Sulitjelma: Ikke påbegynt. Forventes 

utført sept./okt. 

 

Oppgradering LED - gatelys: 

 

 Furnesveien/Solbakkveien: Ferdig  

 Marmorveien: Ferdig montert, ikke lyssatt  

 Øvreveien: Påbegynt, forventes ferdig i løpet av sept. 

 

Parkeringsplasser og Dajaveien - Sulitjelma: 

 

 Kjelvatn: Ferdig 2013 

 Skihytta: Ferdig 2013 

 Daja: Ferdigstilt 

 Jakobsbakken nord/sør: Ferdigstilt 

 Opprusting Dajaveien: Ferdigstilt 

 

Vann/avløp: 

 Arbeidsbil driftsoperatør: Levert mai d.å. Årlig låneopptak. 

 Ferdig utarbeidet ny hovedplan vann. Årlig låneopptak. 

 Forventet oppstart i okt./nov. ny hovedvannledning Bringsli – Nordvik. Ihht. vedtatt 

hovedplan vann. Årlig låneopptak. 

 Opparbeid 10 boligtomter Finneidlia 3 – byggeklar medio mai 2015. Egen finansiering. 

 Ferdigstilt rehabilitering VA-ledninger Geitbergveien. Årlig låneopptak. 

 Ferdigstilt ny overføringsledning for vann fra Vatnan – Lillnesveien. Eget låneopptak. 

 Ferdigstilt ny vannledning fra Nordeng – Kosmo. Årlig låneopptak. 

 Rehab 8 avløpspumpestasjoner. Pågår. Årlig låneopptak.  

 Spyle/sugebil: leveres nov/des. d.å. Eget låneopptak. 

 Rehabilitering VA-ledninger Ålegressveien og Krepsveien. Pågår. Årlig låneopptak. 

 Nytt avløpsrenseanlegg Østerkløft. Satt i drift sept. Uteområde ikke ferdig. Forventes 

overtatt okt./nov. d.å. Eget låneopptak. 

 

Kostnadsrammene for prosjektene vil holdes. 

 

 



6 Forslag budsjettreguleringer investeringsbudsjett 
 

Tabell 25 – Budsjettreguleringer (i hele 1000 kr.) 

 
 

 

Tabell 26 – Oversikt investeringer (hele 1000) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredband Valnesfjord

Investeringsutgift 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond 400                Økt inntekt

FAUSKE KOMMUNE

INVESTERINGSPORTEFØLGE 2014

PROSJEKT BEVILGNING FORUTSETNINGER STATUS

2014 FRAMDRIFT

IT-utstyr 2000 Pågående program

Bredbånd Valnesfjord 2000 Kommunal egenandel bredbåndsutbygging

Aksjon skoleveg 200 I hht godkj trafikksikkerhetsplan

Servicebygg Erikstad gravlund 2000 Tidl finansiert 2,1 mill Igangsatt

Erikstad gravlund 2000 Sluttarbeider/beplantning

Fauske Kirkelige  Fellesråd 625 Oppgradering kirkegårdene Igangsatt

Omsorgsboliger Fauske sentrum 0 Start omreg v/helsetunet/Buen

Omsorgsboliger Strømsnes Avventes - prio etter Eiaveien

Sagatun 10000 Nødvendig renovering Igangsatt

Eiaveien 1000 Institusjonsplasser Avventes

Torggt 16 0 Tidl finansiert 31,0 mill Ferdigstillt

Sulitjelma skole 17300 I hht godkjent prosjekt Ny kostnadsramme holder

Noe utenomhusarb gjenstår

Vestmyra skole 20000 Planlagt ferdigstilling 2016 Kontrakt underskrevet.

Prosjektet igangsatt

Byggestart i årsskiftet

Finneid skole 1000 Utbygging/tilpasset ny skolestruktur Planarbeid pågår

Valnesfjord skole/Flerbrukshall 2000 Nybygg tilpasset ny skolestruktur Planarbeid pågår

Ventekostnader ny skolestruktur 2000 Leie brakkerigg Vestmyra

div inventar/utstyr

Barnehage Sulitjelma 0 Tidl finansiert 0,6 mill Prosess mht ny lokalisering pågår

Ny barnehagestruktur 500 Arbeidet pågår

Oppgradering eksisternde boligmasse 5000 Fauske Eiendom KF Vedlikeholdsplan under utarbeidelse

Heis svømmehall 125 Anskaffet

Oppgradering maskinpark 2000 I hht godkjent prioriteringsliste Anskaffelser gjennomføres

Oppgradering gatelys 2250 Oppgradering til LED-lys Prioriteringsliste godkjent i PLUT

Arbeidet pågår

Allaktivitetshus 8125 Fremdriftsplan godkjent Grunnboring  og reguleringsplan iverksatt

Inkl kommunal egenfinansiering Endelig politisk behandl i juni 2015

Skilting 150 Nye gatenavn Løpende

Nye skiltplaner

Infrastruktur/veg 3750 Oppgradering kommunale veger Prioriteringsliste godkjent i PLUT

Rammeavtaler/pågående arbeid 

Fotballhall 0 Tomtekostnader Grunnboring gjennomført.

Kommunalt tilskudd Reguleringsplan under sluttbehandling

Avventer endelig finansiering

Samlokalisering tekniske tjenester 0 Forstudie/forprosjekt Iverksatt i regi av Fauske Eiendom KF

Avsatt 1 mill kr Prosjektgruppe  etablert

Kunstdekke Fauske grusbane 2440 Pågår

Klargj tomter Valnesfjord Fra tomtefond Reguleringsendring pågår

Prio Furnesfeltet 

Salg kommunal eiendom -12000 Knyttet til finansiering av inv 2014+egenfinans

allaktivitetshus



7  Finansforvaltning 
 

7.1 Kortsiktig likviditet 
Når det gjelder driftslikvider, varierer disse fra måned til måned i forhold til lønnsutbetalinger, 

mottak av rammetilskudd og skatteinngang.  

 
Figur 1 – Kortsiktig likviditet (driftskonto/hovedfoliokonto) hittil 2014 sammenlignet med 2013  

 
 

Utviklingen for kommunens driftslikviditet er fortsatt negativ. Figur 1 viser utviklingen i år 

sammenlignet med 2013. Den nederste linjen viser utviklingen i år, mens den øverste viser 

utviklingen i 2013. Situasjonen er nå at vi er avhengig av kassakreditt i stadig lengre perioder. 

 

I hovedsak kan den negative utviklingen i 2014 forklares med vedtatt bruk av ubundne 

investeringsfond til dekning av investeringsutgifter i stedet for nye låneopptak. Dette er vedtatt 

også for 2014 og vil bidra til ytterligere press på likviditeten. Kassakredittlimit er nå økt fra 60 til 

100 mill. kr. i tråd med kommunestyrets vedtak. Som den nederste grafen viser var dette helt 

nødvendig da vi i august-september måtte trekke helt ned mot kredittgrensen for å kunne betale 

lønn og skattetrekk. 

 

Rådmannen vil presisere at en så svak likviditet er et signal om en økonomi som ikke er i 

balanse. Et opparbeidet positivt premieavvik som nå utgjør ca. 40 mill. kr. er en vesentlig årsak 

til den svake likviditeten. 

 

 

Tabell 29 – Rente kassekreditt pr 30. april 2014  

3 mnd. NIBOR Påslag Rente 

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

 

 



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

Sparebank 1. Utviklingen 2. tertial framgår av tabell 30 og fig. 2 og 3.: 

 

Tabell 30 – Oversikt utvikling aktiv forvaltning 2. tertial 

 
 

 

Figur2 – Utvikling plassering Pareto 2014 

 
 

Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av følgende 2 produkter: 

 

1 PARETO AKTIV 

Aksjefondet investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende selskapene på 

Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn 

referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite 

transaksjonsorientert. Viktige utvalgskriterier er solid balanse, god historisk avkastning på 

egenkapital og rimelig prising. 

 

2 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. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av 

egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og forsikringsselskap. 

 

 

Plassering Mai 14 Juni 14 Juli 14 Aug 14

Hjemfallsfond Plassering Pareto 28 453 28 895 28 833 28 655

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning 23 373 23 642 23 727 23 777

Utvikling samlet portefølje 51 826 52 537 52 560 52 432



Figur 3 – Utvikling plassering SB1 forvaltning 2014 

 
 

 

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

aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement.  

 

Generelt er kommunens plasseringer 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 2,3 mill. kr sammenlignet med 31.12.2013. 

 

 

7.3 Gjeldsportefølje 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 5 lån i Kommunalbanken og 1 lån i 

KLP Kommunekreditt. Vektingen mellom fast og flytende rente er 42/58 som det fremgår av 

tabellen nedenfor 

 

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

 

Tabell 31 – Fordeling gjelden pr. 31. august 2014 

 
 

 

Figur 4 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 

Opprinnelig låneopptak Restgjeld 31.08.14 Rente pr. d.d Andel Renteviklår Rentebinding utgår Innfridd år:

KOMMUNALBANKEN 211 244                                 158 920                           2,150 % 32,35 % Reg mot NIBOR kvartal 2031

KOMMUNALBANKEN 100 000                                 86 842                             3,580 % 17,68 % Fastrente 5 år Des. 2016 2030

KOMMUNALBANKEN 72 800                                   63 093                             3,790 % 12,84 % Fastrente 5 år Juli 2015 2040

KLP/Kommunekreditt 64 200                                   58 850                             3,360 % 11,98 % Fastrente 3 år Des. 2014 2041

KOMMUNALBANKEN 64 457                                   60 697                             2,220 % 12,35 % Reg mot NIBOR kvartal 2042

KOMMUNALBANKEN 62 900                                   62 900                             2,230 % 12,80 % Reg mot NIBOR kvartal 2043

Totalt 575 601                                 491 302 100,00 %



Figur 4 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR fra januar til august 2014. Når dette skrives har vi 

en flytende rente (inkludert marginpåslag) på 2,15-2,23 %. 

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Økonomimelding 2/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

 
 

b) Investeringer: 

 
 

 

 

 

FOR-077/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Økonomimelding 2/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

Aksjeutbytte Fellesområde 1 750             Redusert inntekt

Skatt på formue og inntekt Fellesområde 3 400             Redusert inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -4 650           Økt inntekt

Eiendomskatt Fellesområde -500               Økt inntekt

Vikarutgifter Driftsenheter 3 000             Økt utgift

Refusjon sykepenger Driftsenheter -3 000           Økt inntekt

Fast lønn Enheter 5 250             Økt utgift

Pensjon Enheter 1 000             Økt utgift

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 4 750             Redusert inntekt

Lønn avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -10 000         Redusert utgift

Pensjon avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -1 000           Redusert utgift

Ikke fordelt innsparingskrav husleie Fellesområde 1 300             Økt utgift

Internkjøp Fellesområde -1 300           Redusert utgift

Konsulenttjenester Fellesområde 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond Fellesområde -400               Økt inntekt

Netto -                 



 
 

b) Investeringer: 

 
 

 

KOM-081/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Økonomisjef orienterte. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Økonomimelding 2/2014 tas til etterretning. 

2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 

a) Drift: 

Aksjeutbytte Fellesområde 1 750             Redusert inntekt

Skatt på formue og inntekt Fellesområde 3 400             Redusert inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -4 650           Økt inntekt

Eiendomskatt Fellesområde -500               Økt inntekt

Vikarutgifter Driftsenheter 3 000             Økt utgift

Refusjon sykepenger Driftsenheter -3 000           Økt inntekt

Fast lønn Enheter 5 250             Økt utgift

Pensjon Enheter 1 000             Økt utgift

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 4 750             Redusert inntekt

Lønn avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -10 000         Redusert utgift

Pensjon avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -1 000           Redusert utgift

Ikke fordelt innsparingskrav husleie Fellesområde 1 300             Økt utgift

Internkjøp Fellesområde -1 300           Redusert utgift

Konsulenttjenester Fellesområde 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond Fellesområde -400               Økt inntekt

Netto -                 



 
 

b) Investeringer: 

 
 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjefer    

Regnskapssjef    

Rådmann    

Økonomisjef til videre forføyning    

 

 

 

  

Aksjeutbytte Fellesområde 1 750             Redusert inntekt

Skatt på formue og inntekt Fellesområde 3 400             Redusert inntekt

Bruk av disposisjonsfond Fellesområde -4 650           Økt inntekt

Eiendomskatt Fellesområde -500               Økt inntekt

Vikarutgifter Driftsenheter 3 000             Økt utgift

Refusjon sykepenger Driftsenheter -3 000           Økt inntekt

Fast lønn Enheter 5 250             Økt utgift

Pensjon Enheter 1 000             Økt utgift

Lønn ikke fordelt innsparingskrav Fellesområde 4 750             Redusert inntekt

Lønn avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -10 000         Redusert utgift

Pensjon avsatt lønnsoppgjør Fellesområde -1 000           Redusert utgift

Ikke fordelt innsparingskrav husleie Fellesområde 1 300             Økt utgift

Internkjøp Fellesområde -1 300           Redusert utgift

Konsulenttjenester Fellesområde 400                Økt utgift

Bruk av næringsfond Fellesområde -400               Økt inntekt

Netto -                 
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KOMMUNEREFORMEN 

   

 
Vedlegg: Invitasjon til å delta i reformprosessen (skriv fra statsråden) 

Anmodning om kommunal og fylkeskommunal behandling av KS medvirkning i lokale og 

regionale prosesser i en kommunereform 

Utredningsprogram «Mulighetsstudier Salten» 

 

Sammendrag: 
 

Statsråd Jan Tore Sanner har sendt skriv til samtlige av landets ordførere (se vedlegg). I brevet til 

ordfører redegjør statsråden for den planlagte prosessen fremover og understreker viktigheten av 

at samtlige kommuner nå går i gang med prosesser «i tråd med det et bredt stortingsflertall 

tydelig har uttrykt forventninger om». 

 

Saksopplysninger: 

 

Ordfører planlegger med et temamøte i kommunestyret 2. oktober hvor også Fylkesmannen vil 

delta og orientere om prosessen. Rådmannen ser det som formålstjenlig at det samtidig legges 

frem en sak til behandling som gir kommunestyret både mulighet til å vurdere arbeidsform 

fremover, tidlig avklare prinsipielle forhold samt ivareta informasjonsbehovet overfor 

befolkningen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

1. Statsråden skriver at samtlige kommuner har en utredningsplikt i det videre arbeid med 

kommunereformen. Slik rådmannen oppfatter Fylkesmannen vil den utredningen som gjøres 

felles for alle Salten-kommunen være tilstrekkelig for Fauske kommune skal ha oppfylt sin 

utredningsplikt. Utredningsprogrammet slik det er vedtatt av Regionrådet ligger vedlagt slik at 

kommunestyret evt. kan bestille særskilte utredninger spesifikt for Fauske kommune.  

 

2. Tidsløp i prosessen; iht. statsråden planlegges det to løp mht. vedtak i kommunene basert på 

hvorvidt kommunene gjør sine vedtak i 2015 eller 2016. Hvilken fremdrift ønsker 

kommunestyret at Fauske skal følge? 

 

3. Informasjon til befolkningen; rådmannen anbefaler at kommunestyret gjør vurderinger om 

hvilke informasjonstiltak det skal gjøres overfor innbyggerne i Fauske kommune 

 

4. Folkeavstemming; kommunene vil få dekket kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og 

folkehøring. Dette kan gjøres på ulike måter, men kommunestyret har fattet et vedtak om at det 



skal være folkeavstemming i Fauske kommune. Kommunestyret bør allerede nå diskutere 

hvordan denne skal gjennomføres og på hvilket tidspunkt. Er det mulig å kombinere valg til 

kommunestyret i 2015 med en folkeavstemming om evt. endringer i kommunestrukturen. 

 

5. Hvilken holdning skal Fauske kommune innta i den kommende prosessen? Rådmannen tilrår 

en aktiv holdning til prosessen fra Fauske kommunes side uavhengig av hva som blir det 

endelige resultat. Fylkesmannen har også fått i oppdrag ved slutten av prosessen å gi sin egen 

tilrådning mht. struktur. Det betyr at en kommune som forholder seg passivt i prosessen vil 

kunne bli styrt av overordnede instanser. 

 

6. Hvilken rolle bør Fauske kommune innta i forhold til våre nabokommuner? Dette gjelder både 

i forhold til Bodø kommune, men også nabokommunene i Indre Salten. Er det grunn til å tro at 

det foreligger særskilte forventninger til Fauske fra noen av disse kommunene? Bør det avklares 

i så tilfelle? 

 

7. Hvordan skal den politiske beslutningsprosess være fremover mht. behandling i lokallag, 

utvalg samt i kommunestyret? Bør formannskapet få en særskilt rolle?  

 

8. Ønsker kommunestyret ved den endelige behandling et saksfremlegg med et konkret forslag 

til innstilling eller en sak uten innstilling fra rådmannen? 

 

Rådmannen foreslår derfor at kommunestyret ved behandling 2. oktober minimum diskuterer; 

 

Hvordan informasjon til og involvering fra befolkningen skal være,  

 

Hvordan endelig avgjørelse skal fattes (inkl. folkeavstemming),  

 

Behov for særskilte utredninger, og  

 

Hvordan Fauske forholder seg til sine nabokommuner. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Saken fremlegges uten forslag til innstilling. 

 

 

KOM-082/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Assisterende fylkesmannen Ola Bjerkaas orienterte. 

 

Linn-Synnøve Normann Godtfredsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av 

AP og H: 

1. Fauske kommune er opptatt av å avklare alternative modeller. Vi vil ha utredet 

følgende: 

a. Fauske som egen kommune 

b. Indre Salten 

c. Sammenslåing med Bodø kommune 

d. Stor-Salten 

 



2. Saken skal til folkeavstemming jfr. tidligere vedtak og det skal legges opp til 

folkemøter og god inkludering. 

 

3. Det kalles inn til kommunestyremøte med tema kommunestruktur så snart 

oppgavemeldinga fra regjeringa er kommet (1. tertial 2015). 

 

4. Etter avklaringer fra Salten regionråd og LVK, samt temadag og folkemøter, gir 

kommunestyret en anbefaling overfor innbyggerne. Innbyggerne tar da stilling til dette 

alternativet. 

 

5. Fremdriftsplan som vedtatt av Salten regionråd med endelig avklaring i 2016. 

 

6. Formannskapet er styringsgruppe. 

 

 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Fauske kommune er opptatt av å avklare følgende alternative modeller: 

a. Fauske som egen kommune 

b. Indre Salten 

c. Sammenslåing med Bodø kommune 

d. Stor-Salten 

 

2. Saken skal til folkeavstemming jfr. tidligere vedtak og det skal legges opp til 

folkemøter og god inkludering. Det utarbeides en informasjonsplan. 

 

3. Det kalles inn til kommunestyremøte med tema kommunestruktur så snart 

oppgavemeldinga fra regjeringa er kommet (1. tertial 2015). 

 

4. Etter avklaringer fra Salten regionråd og LVK, samt temadag og folkemøter, legges 

saken ut til folkeavstemning. 

 

5. Fremdriftsplan som vedtatt av Salten regionråd med endelig avklaring i 2016. 

 

6. Formannskapet er styringsgruppe. 

 

 

Det omforente forslaget ble vedtatt med 29 mot 1 stemme. 

 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune er opptatt av å avklare følgende alternative modeller: 

a. Fauske som egen kommune 

b. Indre Salten 

c. Sammenslåing med Bodø kommune 

d. Stor-Salten 

 

2. Saken skal til folkeavstemming jfr. tidligere vedtak og det skal legges opp til 

folkemøter og god inkludering. Det utarbeides en informasjonsplan. 

 



3. Det kalles inn til kommunestyremøte med tema kommunestruktur så snart 

oppgavemeldinga fra regjeringa er kommet (1. tertial 2015). 

 

4. Etter avklaringer fra Salten regionråd og LVK, samt temadag og folkemøter, legges 

saken ut til folkeavstemning. 

 

5. Fremdriftsplan som vedtatt av Salten regionråd med endelig avklaring i 2016. 

 

6. Formannskapet er styringsgruppe. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen til videre forføyning    
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FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNENS AREALDEL 

   

 
Vedlegg: -Planprogram 

-Høringsuttalelser (se vedlagt oversikt- uttalelser som vedrører planprogrammet er lagt ved, 

uttalelser til arealplanen ligger på saksbehandlers kontor til gjennomlesning) 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har tidligere annonsert igangsetting av arbeidet med rullering av 

kommuneplanens arealdel. Frist for å gi innspill til oppstartmeldingen var satt til 20.06.14.  

 

Arealdelen er en del av kommunens langsiktige planlegging, og skal gi overordnede rammer for 

forvaltning av arealer og andre naturressurser. Arealdelen viser altså bruk og vern av 

kommunens arealer, både på sjø og land og består av plankart med utfyllende bestemmelser og 

retningslinjer.  

 

Arealdelen er juridisk bindende og vil være bestemmende for hvilke arealer som skal avsettes til 

bl.a. byggeformål, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse, landbruk, natur, friluftsområder og 

infrastruktur.  

 

I forbindelse med planarbeidet er forslag til planprogram utarbeidet. Planprogrammet redegjør i 

hovedsak for målsettinger, utfordringer og utredningstemaer i planprosessen samt behov for 

konsekvensutredninger (KU) og framdrift for arbeidet.  

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 2 sier:  

 

Følgende planer og tiltak skal alltid behandles etter forskriften: 

b)kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for utbyggingsformål, 

jf. plan- og bygningsloven § 20-4.  

 

For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en Konsekvensutredning (KU), jf. 

vedlagt forslag til planprogram.  

 

Planprogrammet legges altså nå frem for kommunestyret for egengodkjenning. Vedtatt 

planprogram vil da legge føringen for administrasjonens videre arbeid med plankartene med bl.a. 

vurdering av konkrete innspill/registreringer til arealplanen.  



 

Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter.  

 

Saksopplysninger:  

 

Det er fremmet forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

Forslag til planprogram ligger vedlagt og er på  12 sider.  

 

Forslag til planprogram har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 06.05.14 – 20.06.14.  

 

Det er innkommet 35 innspill/merknader til planoppstarten / planprogrammet.  
 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Utover innspill/merknader direkte til planprogrammet inneholder de fleste innspill og 

momenter som hører mer sammen med øvrige innspill til arealplanen. Det være seg 

innspill som for eksempel går på lokalisering/omfang av ny bebyggelse.  

 

Innspill som ikke direkte knyttes til forslag til planprogram vil ikke bli vurdert her. Disse 

vil bli vurdert i neste fase etter at planprogrammet er vedtatt. Hver enkelt merknad som er 

inngitt er vedlagt i sin helhet eller som komprimert utdrag (merket kursiv) og deretter er 

det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den fremstår.  

 

Innspill fra Fylkesmannen i Nordland.  
 

Miljø-planfaglig innspill 

Av beskrevne antatte problemstillinger i planprogrammets kap. 7, leser Fylkesmannen at 

utviklingen av tettstedene i kommunen er spesielt fremhevet. Det bør vurderes om ikke 

byutvikling, og særlig sentrumsutvikling, i større grad bør tydeliggjøres som et 

hovedfokusområde i forbindelse med denne revisjonen. I denne sammenheng vil i så fall 

samordnet areal- og transportplanlegging stå sentralt. Det vil være et viktig mål for 

planleggingen å sikre tilstrekkelig boligutbygging. Dette vil være i tråd med sentrale føringer om 

økt fokus på fortetting og lokalisering av boliger sentralt i byer og tettsteder, samt ved 

kollektivknutepunkt. 

 

Dersom det ikke i kommunens samfunnsdel er laget et arealregnskap som avklarer arealreserver 

og arealbehov til blant annet boliger og næring, og satt opp mål for utbyggingsvolum og 

utbyggingsmønster, bør dette inngå i arbeidet med kommuneplanens arealdel (veileder T-1492 

Kommuneplanprosessen). Selv om bærekraftig by- og tettstedsutvikling tilsier fortetting, reiser 

også fortetting en del problemstillinger. Det er derfor viktig at man i fortettingen etterstreber 

god nok kvalitet, jfr. veileder T-1267, med tanke på blant annet grønnstruktur, 

uteoppholdsarealer, støyforhold (jfr. T-1442/2012) mv. Det er videre viktig at det fokuseres på 

folkehelse for å møte befolkningsutviklingen, og at dette også legges til grunn for å se på bl.a. 

dimensjonering og lokalisering av ulike typer av bolig, samt kvalitets- og funksjonskrav til 

innholdet i boligområder. 

 



Fylkesmannen registrerer at kommunen skal vurdere utleggelse av mindre arealer til 

hyttebygging. Som grunnlag for lokalisering av ny fritidsbebyggelse bør tilgjengelige tomter i 

nærliggende områder synliggjøres, slik at areal ikke unødig omdisponeres til byggeformål.  

Arealregnskap bør legges til grunn også for kommunens vurdering av forslag til evt. nye  

områder med åpning for ny fritidsbebyggelse. 

 

Planprogrammet 

Planprogrammet bør konkretiseres nærmere, for å ivareta nasjonale mål og de sentrale 

utfordringene som er beskrevet. Dette gjelder bl.a. følgende forhold, jf. også veileder T-1493  

«Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel».  

 Dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen.  

 Krav til arealregnskap, bl.a. over tilgjengelige næringsarealer og tomter til bolig- og 

fritidsbebyggelse i ulike deler av kommunen. Dette bør også inkludere potensiale som  

evt. kan frigjøres som følge av endret infrastruktur.  

 Krav til beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget for ulike fagområder, som biologisk 

mangfold, friluftsliv, landskap, støy m.v.  

 Krav til at det i nødvendig grad skal innhentes ny kunnskap, f.eks. i den grad nye 

utbyggingsforslag er kjent, samt annen kunnskap som er nødvendig for å etterkomme 

kravene i naturmangfoldlovens kap II.  

 Krav til dokumentasjon og begrunnelse fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en 

subjektiv begrunnelse for behovet for utbyggingstiltaket, i forhold til tilgjengelige 

muligheter i tilliggende områder.  

 Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

Landbruksfaglige innspill  

Fauske kommune er en stor landbrukskommune i Nordlandssammenheng. Det er derfor viktig at 

planen ivaretar landbrukets interesser på en god måte, og at det i planprosessen er et sterkt 

fokus på å unngå omdisponering av jordbruksarealer.  

 

Vi ber om at våre innspill under blir håndtert videre i planprosessen:  

 

 Til kapittel 5: Rammer, overordnete planer osv.  

Jordvern er av nasjonal og regional viktighet og kan med fordel innlemmes som en føring 

for planarbeidet. Føringene for jordvern finnes i Fylkesmannen i Nordland sin  

strategiske plan «Jordvern i Nordland».  

 

 Til kapittel 6: Antatte problemstillinger  

Kommunen har et ansvar for å bidra til at vi når nasjonale mål om stabil 

matvaresikkerhet, økt produksjon og bevaring av jordressursene. Kommuneplanens 

arealdel vil være et naturlig sted å legge grunnlaget for dette. 

 

Et svært viktig tiltak i så måte vil være å utpeke kjerneområder for landbruk, og særlig 

der det arronderingsmessig, klimamessig og jordkvalitetsmessig gir grunnlag for 

produksjonsøkning. 

 

Videre ber vi om at en konsekvensutredning jordvern/landbruk inneholder: 

 

For det enkelte utbyggingsområde: 



1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert, jfr 

tabelleksemlet over. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller ikke  

2. Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle 

gårdsdrift(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at 

restarealet blir så lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

3. Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall (daa omdisponert areal) 

 

For planen som helhet: 

1. Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som foreslås omdisponert, jfr 

tabelleksemplet viser til fylkesmannens brev. 

2. En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål 

vedrørende jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig 

matproduksjon. 

3. Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Reindriftsfaglig innspill 

 

Konsekvensutredning  

Det er positivt at planens konsekvenser for reindrift skal utredes. Fylkesmannen ber om at også 

samlet belastning for reinbeitedistriktene vurderes jf. forskrift om konsekvens-utredninger 

vedlegg 3: Der hvor reindriftsinteresser blir berørt skal de samlede effektene av planer og tiltak 

innenfor det enkelte reinbeitedistriktet vurderes. 

 

Samfunnssikkerhet  

Ved utarbeidelse av planer for utbygging er det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse), jf. pbl. § 4-3. Loven understreker viktigheten av en helhetlig planlegging for å unngå 

utbygging i risikoutsatte områder. I ROS-analysen skal alle risiko- og sårbarhetsforhold 

vurderes som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer 

i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 

Arealplanleggingen vil være en viktig anledning til å ta opp slike utfordringer og gjøre bruk av 

den kunnskapen om risiko som allerede foreligger (ras- og flomkartlegginger og andre 

utredninger). Hvor bør det angis hensynssoner? Hvilken betydning bør framtidige 

klimaendringer ha for arealbruken? 

 

Et fremtidig klima som er både varmere og våtere, stiller høyere krav til hvordan vi utformer 

våre omgivelser og dimensjonerer vår infrastruktur. Spesielt viktig er det å ta hensyn til 

endringer i skred- og flommønstre samt havnivåstigning. For Nordland er det beregnet en 

stigning i havnivå på mellom 70 og 100 cm frem til år 2100. Fylkesmannen i Nordland har laget 

oversikt over et verstefallsscenario for dimensjonerende stormflo i år 2100. I tillegg til oppgitte 

høyder må bølgepåslag tas med. 

 

Forsøk om samordning av innsigelser 

Fylkesmannen er av den oppfatning av at mange konflikter kan løses ved å bedre dialogen tidlig 

i planprosessene. Vi ber derfor om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige 

myndigheter i konfliktfylte saker før saken sendes på offentlig ettersyn.  

 



Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. I saker som gjelder kommuneplaner vil 

vi anbefale at planforum benyttes som arena for konfliktavklaring. 

 

 

Vurdering/anbefalinger.  
 

Miljø- og planfaglige innspill. Sentrumsutvikling er et av de viktigste temaer som er beskrevet i 

forslag til planprogram og som det er planlagt å ha en egen prosess på. Her vil boligfortetting 

med kvalitet, veiløsninger, handel, gang/sykkelveier være tema.  

 

Det er ikke laget arealregnskap tidligere i Fauske kommune. Dette kan være et godt redskap for å 

kunne gjøre de rette valg med hensyn til behovet for nye  næringsarealer og være med å  avgjøre 

behovet for nye bolig- og fritidsboligareal. Nye boligareal er ikke planlagt å være tema i 

områdene utenfor tettstedene i kommunen.  

 

Krav til dokumentasjon som vi vil legge inn i planprogrammet for å nå nasjonale mål; 

Dokumentasjon av helsetilstanden, arealregnskap og dokumentasjon og begrunnelse fra 

forslagsstillere og samla virkning av planlagte forslag. 

 

Landbruksfaglige innspill.  

 

Jordvern er viktig i planprosessen. Vi vil derfor legge inn som føring i planarbeidet; 

Fylkesmannens strategiske plan «Jordvern i Nordland» og nasjonale mål om stabil 

matvaresikkerhet, økt produksjon og bevaring av jordressursene. 

  

Utpeking av kjerneområder for landbruk vil være et viktig tiltak for å sikre muligheten for 

framtidig matproduksjon og produksjonsøkning lokalt. Vi vil foreslå en faggruppe som 

innlemmer faglagene og fagkonsulenten innen landbruk som vil peke ut de viktigste 

landbruksområdene i kommunen. 

 

Kommunen har allerede en temakart hvor disse områdene er definert og vil danne grunnlaget for 

dette arbeidet. Gjøres dette tidlig, så vil det bidra til at vi unngår arbeidsbelastningen med å 

behandle innkomne innspill innen omdisponering av landbruksareal. Den foreslåtte faggruppen 

må også se på tiltak rundt bevaring av kulturlandskapet. 

 

Vi legger inn de punktene som Fylkesmannen ber oss ta inn i konsekvensutredning for  

jordvern/landbruk. 

 

Reindriftsfaglig innspill  

Vurdering av en samlet belastning for reindrifta vedrørende nye tiltak som berører 

reinbeitedistriktene.  

 

Samfunnssikkerhet  

Kravene til ROS-analyse vil bli fulgt for nye tiltak som tas med i planen og vurdere 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger. 

 

Forsøk om samordning av innsigelser. 



Fauske kommune deltar i styringsgruppa og vi er av den oppfatning at dette er et viktig tiltak for 

å lette planprosessene. Det setter krav til at vi har en god dialog tidlig i prosessen. Planforum og 

midtveishøring kan være gode tiltak. 

 

 

Innspill fra Nordland fylkeskommune  

 
Organisering og medvirkning 

Nordland fylkeskommune ber kommunen vurdere om det også bør være flere representanter fra 

politisk nivå i arbeidsgruppen for å sikre politisk og administrativ forankring og tett dialog. 

 

Metode 

Nordland fylkeskommune har videre i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en 

friluftslivskartlegging for kommunene i regionen. Vi ber om at dette kunnskapsgrunnlaget legges 

til grunn for konsekvensutredningen av temaene. 

 

Sentrumsutvikling  

Fylkesplanen har en satsing på sterkere regionsentra, herunder Fauske, som skal bidra til at 

disse gir gode offentlige og private tjenester til næringsliv og innbyggere. Dette stiller store krav 

til en godt tilpasset infrastruktur, framtidsretta byutvikling og gode samferdsels-løsninger.  

 

Fylkeskommunen er særlig opptatt av sentrumsutviklingen, og at alle aktører samordner og 

støtter opp under en positiv utvikling for sentrum. Sett i lys av de satsingene fylkeskommunen og 

andre er med på innen kollektivtrafikk og kulturhuset som er under planlegging, er det viktig at 

satsingen på et levende, attraktivt og funksjonelt sentrum er tydelig i den videre planleggingen.  

 

Økt handel i sentrumsområdene gir positive ringvirkninger for både handelen generelt og annen 

virksomhet, og vil bidra til å styrke byens regionale betydning. Derfor omfatter fylkesplanen 

også en juridisk bindende regional planbestemmelse om kjøpesentre.  

 

Det vises til regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter, jf. kapittel 7 Fylkesplan for 

Nordland. Hvis kommunen ønsker å legge til rette for handel utenfor sentrum må det lages en 

handelsanalyse. Hovedtema i analysen må kartlegge hvilken økning i handel det kan forventes, 

og hvilke varegrupper dette gjelder. Det må utarbeide scenarioer som kan være relevante, samt 

det må fastsettes hvor mye, hva og hvor handel skal foregå. Det vises spesielt til punkt 4 i 

planbestemmelsen. 

 

Kommunen må ta stilling til sentrumsavgrensing, og fordelingen av handel mellom sentrum og 

andre handelsområder. Fauske har allerede etablert kjøpesenter utenfor sentrum og kommunen 

bør nøye vurdere den videre utviklingen, og hvilke varetyper som skal omsettes i de forskjellige 

områdene. Som regional utviklingsaktør er dette et viktig felt for fylkeskommunen.  

 

Fylkeskommunen ser at det blir viktig å legge opp til en diskusjon hva kommunen ønsker med 

sentrum av Fauske. Dette blir særlig aktuelt når E6 i tillegg planlegges lagt utenfor sentrum av 

Fauske. Det er positivt at kommunen ønsker å arrangere en workshop til høsten med fokus på 

utvikling av sentrum. 

 

Kommunen bør etablere et fleksibelt planverk som muliggjør at tiltak i størst mulig grad kan 

hjemles i kommuneplanens arealdel. Krav om reguleringsplan for enkelt tiltak i spredt bebygde 

strøk er i noen tilfeller lite hensiktsmessig og ressurskrevende. Kommunen bes ses til at tiltak 



som skal hjemles i kommuneplanen gis bestemmelser om omfang, størrelse og lokalitet. Tiltakene 

må i tillegg være utredet tilstrekkelig på kommuneplannivå. Hvis kommunen ønsker å legge til 

rette for tiltak i strandsonen langs sjø (100-meters beltet) må det skje etter plan. 

 

Kommunen bes om at planarbeidet forankres i kommunen slik at alle får et eierskap til den. God 

forankring vil medføre mindre ønske om å fravike planen gjennom dispensasjoner, som er 

ressurskrevende og som gir lite forutsigbarhet for næringslivet og befolkningen. 

 

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om rammer 

for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å 

gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. Det utarbeides nå en forvaltningsplan med 

tiltaksprogram for perioden 2016-2021. Målsettingen med denne forvaltningsplanen er at man 

skal oppnå minimum god miljøtilstand for alle vannforekomstene i fylket.  

 

Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i 

sjøer, elver, grunnvann og kystvann. 

 

Veien videre 

Kommunen er invitert til å presentere planforslaget ved deltagelse i planforum tidlig neste år før 

den legges ut til offentlig ettersyn. Neste møte i plannettverket legges til høsten og kommunen 

kan eventuelt ta opp aktuelle sammenhenger her. Det arrangeres årlig byromseminar i fylket.  

 

Byromseminaret består av en dag med faginnlegg og diskusjon, etterfulgt av en workshop ledet 

av ekstern fagkompetanse. Valg av tema gjøres i nært samarbeid med vertskommunen, og knytter 

seg gjerne til aktuelle planprosesser eller planfaglige problemstillinger. En viktig del av 

konseptet som ligger bak byromseminaret er å jobbe med kommunesenteret som case.  

 

Fauske kommune er oppfordret til å søke om å være vertskap for byromseminaret til neste år. 

Det oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen for eventuelt samarbeid om byrom-seminar 

i 2015. 

 

Kulturminnefaglig 

Det er så vidt vi kjenner til ikke gjort en helhetlig kartlegging av verneverdige nyere tids 

kulturminner i Fauske kommune. Så lenge en slik kartlegging/ registrering ikke er gjennomført, 

vil kunnskapsgrunnlaget for dette temaet være mangelfullt. Av kjente kulturminner er Sjønstå 

gård, Røvika ungdomssenter og Sulitjelmaveien fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven, 

mens Klungset leir er under fredning. Et stabbur på Eivindgård Erikstad og et stabbur på Haug i 

Valnesfjord er automatisk fredet. Sulitjelma kirke er listeført av Riksantikvaren som særlig 

verdifull kirke. Kulturmiljøet Jakobsbakken er regulert til bevaring gjennom reguleringsplan, og 

det samme gjelder noen bygninger og miljøer i Fauske sentrum, bl.a. Teletunet og Fauske 

bygdemuseum. 

 

Måter å sikre kulturarven i kommuneplanens arealdel  

Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap kan sikres i kommuneplanen på flere måter:  

 Ved bruk av hensynssoner med bestemmelser eller retningslinjer  

 Bestemmelser til arealformål 

 Generelle bestemmelser 

 

Det anbefales at fredete kulturminner - og kulturminner som er under fredning – synliggjøres på 

plankartet ved bruk av hensynssone d), båndlegging etter kulturminneloven (kode H730). 



 

Fauske kommune bør vurdere om andre viktige kulturmiljøer og kulturlandskap bør synliggjøres 

og gis et vern gjennom bruk av hensynssone c) sone med særlige hensyn til bevaring av 

kulturmiljø eller landskap (H570), og med tilknyttede retningslinjer for å ivareta interessene. 

Slik hensynssone kan også benyttes for å ivareta miljøet rundt fredete kulturminner.  

 

Nordland fylkeskommune anbefaler sterkt at Fauske kommune benytter anledningen revisjonen 

av kommuneplanens arealdel gir til å gi viktige bygnings- og kulturmiljøer i Sulitjelma et vern. 

 

Det gamle gruvesamfunnet Sulitjelma representerer en svært viktig og unik kulturhistorie i  

Nordland. Det gjenstår fremdeles enkeltminner og helhetlige miljøer som er av stor verdi, men 

det haster med å gi disse et juridisk vern, slik at ikke kulturminneverdiene forvitrer litt etter litt. 

Vi ser at det skjer uheldige endringer, ved riving av historisk verdifulle bygg som den gamle 

folkeskolen og realskolen, og det er vesentlig å få de kulturminneverdiene som gjenstår sikret på 

en best mulig måte. Det anbefales at viktige miljøer og helheter markeres med hensynssone for 

kulturmiljø og gis et vern gjennom retningslinjer og bestemmelser.  

 

Også den listeførte Sulitjelma kirke kan med fordel synliggjøres som hensynssone c). 

 

Alternativt til markering av hensynssoner på plankartet – noe som ikke alltid er hensiktsmessig 

fordi det kan gå ut over lesbarheten -kan det utarbeides et temakart for kulturminner. For 

verdien av kommuneplanens arealdel som informasjonskilde i forhold til kulturminner, vil et 

temakart/en temaplan med oversikt over fredete kulturminner og kulturminner som er regulert til 

bevaring, samt over kulturminner som eventuelt skal vernes, være nyttig. Generelle 

bestemmelser om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet 

kulturmiljø, og til estetiske forhold og miljøkvaliteter, kan gis i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-9 nr. 7 og 6. 

 

Krigskulturminner  

Det fins en rekke krigskulturminner av stor regional/nasjonal verdi i Fauske kommune. Det 

gjelder i første rekke kulturminner tilknyttet byggingen av ”den arktiske jernbanen” 

(Polareisenbahn). 

 

Klungset leir er under fredning av Riksantikvaren og må reguleres som hensynssone d.  

 

Automatisk fredete, arkeologiske kulturminner 

Ønsker kommunen imidlertid en fullstendig avklaring av alle eventuelle konflikter i områder som 

reguleres til bebyggelse og anlegg allerede på kommuneplanstadiet, er dette fullt mulig. 

 

”Systemet vil innebære at en kommune kan få frigitt områder til utbygging gjennom behandling 

av kommuneplanen. Det vil være opp til kommunen å vurdere hvorvidt en ønsker å bruke 

ressurser til å undersøke kulturminneinteressene slik Kml [kulturminneloven] § 9 forutsetter, 

allerede i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen. I tilfelle dette ønskes, vil kommunen 

på vanlig måte måtte bære kostnadene i medhold av Kml § 10.” 

 

Samferdselsfaglig 

Når det gjelder utkastet til planprogram savner vi et større fokus på transportløsninger, spesielt i 

forhold til kollektivtransport. Under punkt 8 om konsekvensutredninger, er det tatt med noe om 

transportløsninger og kommunikasjon. Vi ønsker at dette også får et større fokus i forhold til 

temaene for planarbeidet under punkt 7 i planprogrammet, «Antatte problemstillinger». 



 

Folkehelsefaglig 

Fauske kommune inngår nå ny avtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid.  

kommunen. I den forbindelse er det i arealplanarbeidet viktig at områder som tettstedsnære 

friluftsområder, grønne korridorer til marka, parker og grøntområder i byen, byrom og sosiale 

møteplasser for alle, skoleområder, m.m. få et særskilt fokus. Videre bør kommunene tenke gåing 

og sykling som en reel transportform innenfor plangrensen, og vurdere om det skal utarbeides 

plan for sammenhengende gang- og sykkelveger som en del av arealdelen. Trafikksikkerhet og 

tilgjengelighet for alle er temaer som er viktige å belyse under planprosessen. 

 

Mineralfaglig  

I Fauske kommune finnes det flere forekomster av mineraler og metaller som NGU anser til å 

være av nasjonal betydning. Dette gjelder blant annet kobber i Sulitjelma, og marmor og 

dolomitt i Løvgavlen. 

 

Nordland fylkeskommune viser i denne sammenhengen til at kommunen, NGU og  

fylkeskommunen samarbeider om et kartleggingsprosjekt for mineraler i Fauske kommune.  

Prosjektet vil gi bedre arealavgrensninger av forekomster, og verdivurdering av disse. Nordland 

fylkeskommune ber kommunen legge denne nye kunnskapen til grunn for kommuneplanens 

arealdel. Videre ber vi kommunen vurdere hvordan arealplanen kan brukes som verktøy for å 

sikre viktige mineralressurser. Kommunen bør spesielt vurdere om bruk av hensynssoner etter 

plan- og bygningsloven kan være hensiktsmessig.  

 

Boligpolitisk 

Vi vil for øvrig be Fauske kommune vurdere å ivareta de boligpolitiske oppgavene gjennom en 

egen helhetlig boligpolitisk plan for kommunen. Nordland fylkeskommune og Husbanken Region 

Bodø kan på ulike måter være behjelpelig i et slikt planarbeid. 

 

 

Vurdering/anbefaling  

 

Organisering og medvirkning  

Fylkeskommunen ber om at det vurderes om det bør være flere representanter fra politisk nivå i 

arbeidsgruppen for å sikre politisk forankring og tett dialog. 

 

God forankring er viktig for å få god forståelse for planens intensjoner og dermed få færre 

ønsker om dispensasjoner. Ledergruppen i kommunen har fått presentert forslaget til 

planprogrammet og vil bli involvert i det videre arbeidet. Enhetslederne vil også involveres, dette 

for å skape en helhet i planleggingen. 

 

Metode 

Friluftskartleggingen for kommunene legges til grunn i konsekvensutredningen. 

 

Sentrumsutvikling 

Fylkeskommunen framhever satsingen på sterkere regionsentra og er særlig opptatt av 

sentrumsutvikling. I den forbindelse står kjøpesenteretablering utenfor sentrum sentralt og 

utarbeidelse av handelsanalyse som viser sidene ved handelens påvirkning og utvikling. Vi har i 

dag en handelsanalyse som vi kan bygge videre på og få utredet de punktene som 

fylkeskommunen beskriver.  

 



 

Av generelle ting vil vi påpeke at rullering skal ta høyde for klimaendringer og sikring av god 

vannkvalitet i sjø, elv grunnvann og kystvann. Forvaltningsplanen som nå er under utarbeidelse 

vil være et godt grunnlag for dette arbeidet. 

 

Kulturminnefaglig  

Fauske kommune har ikke gjennomført en helhetlig kartlegging av verneverdige kulturminner. 

Kommunestyret har vedtatt å få utarbeidet en kulturminneplan i kommunen, noe som vi ikke 

tidsmessig vil klare å gjennomføre i rulleringsperioden.  Vi skal sikre de kjente kulturminnene 

både de som er fredet og viktige kulturminner gjennom bruk av hensynssoner. SEFRAK–

registreringen vil være et viktig hjelpemiddel vedrørende bygg. 

 

Her vil vi sette ned en faggruppe med representant fra enhet kultur og lokale ressurspersoner. 

 

Mineralfaglig 

Her vil vi legge til grunn det som framkommer i kartleggingsprosjektet for mineraler i Fauske  

kommune og synligjøre dette med bruk av hensynssoner eller bruk av eget temakart. 

 

Boligpolitisk 

Utarbeidelse av boligpolitisk plan eller minst en boliganalyse vil vi ha som mål i denne 

rulleringen. Her er det nedsatt en faggruppe med kommunalsjefen for pleie og omsorg og de som 

har boligansvar i kommunen. 

 

Veien videre 

Her vil vi følge opp den gode dialogen vi har med fylkeskommunen gjennom avklarende møter, 

presentere planforslaget i planforumet på nyåret og bruke plannettverket. Vi er også veldig 

fornøyd med at fylkeskommunen stiller seg disposisjon for de ønsker og behov vi vil ha i 

rulleringen og at de vil gjennomføre høstens workshop. Vi vil også søke om vertskap for 

byromseminaret i 2015, som kan være meget nyttig for utviklingen for Fauske sentrum 

 

 

Innspill fra NVE 

Byggegrensen kan differensieres ut fra vassdraget og omgivelsenes karakter. For små bekker 

anbefaler NVE at det minimum opprettholdes en bredde på 20 meter, også i tettbygde strøk. 

Dette kan innarbeides med bestemmelse eller hensynssone. 

  

Alle vassdrag med årssikker vassføring bør merkes tydelig i plankartet. NVE anbefaler at 

kommunen bruker arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf PBL § 11-7 nr.6 til å 

merke alle vann, elver og bekker. 

 

Energianlegg 

Sentral og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større anlegg som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, men skal vises 

som hensynssone i plankartet. Mindre kraftledningsanlegg innenfor områdekonsesjonene faller 

innenfor virkeområdet til PBL og kan avsettes i plankartet som teknisk infrastruktur. 

 

Flom- og skredfare 

I KU/ROS-analyse må det gå frem hvilke vurderinger som er gjort av flom- og skredfare for det 

enkelte byggeområde. Hvis mulig bør bebyggelsen styres vekk fra fareområder, ellers må det ev. 

stilles krav om nærmere fareutredning og sikringstiltak på neste plannivå. Alle fareområder som 



berører planlagte eller eksisterende byggeområder skal vises som hensynssoner, med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten. NVE vil normalt fremme innsigelse dersom dette ikke er 

gjennomført. 

 

Vurdering/anbefaling  

 

Flom- og skredfare  

I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet krav til fareutredning og sikringstiltak i neste 

plannivå. Fareområder som berører planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i 

plankartet med hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten. NVE vil normalt 

fremme innsigelse hvis ikke dette blir gjort. 

 

Sentral og regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større anlegg som krever 

konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, legges inn som 

hensynssone i plankartet. 

 

De ovennevnte punkter tilbyr NVE et møte for en nærmere gjennomgang og hvordan disse kan 

innarbeides i planen. 

 

Fauna - innspill/merknader 

Pkt. 5 Arbeidsgruppens sammensetning.  

Næringslivet bør tilbys en representant i arbeidsgruppen. Alternativt bør næringslivet inviteres 

til å tiltre prosjektgruppen når forhold som berører næringslivet og etablering skal behandles. 

Vurder om frivilligheten bør tilbys det samme. 

 

Sett med Fauna KFs øyne bør det allerede i planprogrammet gjøres klart at det skal opprettes en 

faggruppe for «Næring og matproduksjon». Fauna KF kan, om ønskelig, lede arbeidet på vegne 

av Fauske kommune. 

 

6.3 Nasjonale føringer -Under avsnittet som lister relevante stortingsmeldinger bør følgende tas 

med/vurderes:  

 

• St meld nr 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk  

• St meld nr 17 (2012-2013) Byggje – bu – leve. En budstadspolitikk for den  

einskilde, samfunnet og framtidige generasjoner.  

• St meld nr 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk.  

• St meld nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle.  

• Nærings- og handelsdepartementet: Strategi for mineralnæringen (2013) 

 

 Næring og sysselsetting.  

Fauske kommune skal i den kommende planperioden aktivt legge til rette for økt 

næringsetablering og utvikling av eksisterende næringsliv. Næringsarbeidet kan ikke sees isolert, 

men i sammenheng med alt annet utviklingsarbeid i kommunen. Det er en forutsetning for 

utvikling at det til enhver tid finnes gode, opparbeidede næringsarealer tilgjengelig. Det er et 

økende behov for næringsarealer i Salten.  

 

Nærhet til Bodø gjør at Fauske ligger svært gunstig for å ta unna deler av etterspørselen etter 

næringsarealer der. Dette kan oppnås gjennom så vel regulering av nye næringsarealer som ved 

å forskuttere kostnadene ved å klargjøre attraktive næringstomter til etablering av både mindre 

og større virksomheter, slik at tomtene står klare for interessenter. Det er viktig å holde minst ett 



stort område klart, skulle en forespørsel rettes til kommunen om tyngre etableringer. Slik vil 

kommunen kunne oppnå interesse, raskere etablering av nye virksomheter samt utvidelse av  

eksisterende. Det må også, i nært samarbeid med transportbedriftene, legges til rette for 

utvidelse av eksisterende eller bygging av ny intermodal godsterminal i tilknytning til E6, RV80 

og jernbane.  

 

Fauna KF mener arkitektonisk og estetisk utforming bør inngå i verdi- og 

konsekvensutredninger. Begrunnelsen i planprogramutkastet for å stryke denne faktoren, er at 

Fauske kommune mangler retningslinjer, bestemmelser eller tradisjon for å vurdere dette. Fauna 

KF er ikke enige i begrunnelsen. Eventuelle mangler bør gjøres noe med, heller enn å gi opp å ta 

hensyn til essensielle faktorer i utforming av landskap, infrastruktur og bygg. Arkitektur og 

estetikk kan være viktige forhold i prosessen med å etablere stolthet og eieforhold til steder hos 

befolkningen. 

 

Vurdering /anbefalinger  
 

Arbeidsgruppens sammensetning 

Fauna foreslår en faggruppe for Næring. Næringsarealer er et av fokusområdene og bør av den 

grunn behandles i arbeidsgruppen. Representanter fra næringslivet vil bli invitert til 

arbeidsgruppen når relevante saker skal tas behandles. 

 

Næring og sysselsetting  

Innspillene her vil tas med i den videre planprosessen. 

 

Matproduksjon  

Jordvern vil bli gitt høy prioritet i arealdelen og landbruket vil bli involvert i en egen faggruppe. 

 

Verdi og konsekvensutredning 

Konsekvensutredning vedrørende arkitektoniske og estetiske utformingen vil være vanskelig å 

gjennomføre da kommunen ikke har klare retningslinjer for dette. De bygninger og steder som er 

gitt vernestatus og gitt vern gjennom plan og bygningsloven vil selvfølgelig bli tatt hensyn til 

samt bygninger og miljøer som er med i SEFRAK- registeringen. 

 

Fritidsområder og fritidsbebyggelse  

Det legges ikke opp til nye hytteområder. Fortetting av eksisterende kan være aktuelt gjennom å 

legge ut mindre hyttefelt i disse. 

 

 

Mange av innspillene i høringsuttalelsen berører arbeidet med selve arealplanen og vil bli tatt 

med videre i prosessen med rullering av arealplanen. 

 

Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning  

DMF er svært positiv til forslaget om å utarbeide temakart for kartlegging av grus/stein, 

mineraler og metaller. 

 

Innspill fra Nordland fiskarlag, Per Arne Mikkelsen, Rolv Sigurdsen 

Høringsuttalelsene fra disse 3 omhandler sjøarealene. Fiskeriene er en viktig næring ikke minst 

akvakultur, i Fauske kommune. Alle tre ønsker å få tatt ut lokaliteten i Bjørkvika. 

 



Vurdering/anbefaling: I denne rulleringen er ikke sjøarealene fokusområde. Disse arealene bør 

også planlegges i samarbeid med de andre kommunene som grenser til Skjerstadfjorden, Bodø 

og Saltdal, dette for å få en helhetlig forvaltning av fjorden. 

 

Innspill fra Statens vegvesen 

Påpeker at det er en klar sammenheng mellom antall avkjørsler og trafikkulykker og viser til 

Rammeplan for avkjørsler vedtatt av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg i 1999. 

Det er viktig at kommuneplanens arealdel ikke legger opp til en annen holdningsgrad til ny 

bolig- og fritidsbebyggelse enn det Statens vegvesen godkjenner ved søknader om avkjørsler 

etter vegloven. SV ber om at fv.530 Røvika – Strømsnes og fv. Finneid – Grønli har streng 

holdningsgrad i bestemmelsene til arealdelen.  

 

Hvis det gjøres endringer i kommuneplanens arealdel som berører riks- og fylkesvegene eller 

arealbruk langs disse vegene, er det viktig at dette drøftes med oss før den offentlige høringen. 

Dermed kan vi unngå innsigelser og at planprosessen blir unødig forsinket. 

Under tema til utredning må vegtrafikkstøy tas med. 

 

Vurdering/anbefaling: Fauske kommune skal i rulleringen følge opp rammeplan for avkjørsler. 

Vi legger til grunn en streng holdningsgrad til avkjørsler i bestemmelsene for de nevnte veier. 

Drøftinger med vegvesenet vil skje i planforum og i egne møter. Vedrørende ny trase for E6 har 

kommunestyret gjort vedtak om at arbeidet skal starte og at det opprettes en dialog med Statens 

vegvesen med siktemål å innlemme prosjektet i NTP for 2018-2023. Under tema til utredning tas 

vegtrafikkstøy med. 

 

Innspill fra Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Workshops, åpne møter og stedsutviklingsmøter bør gjennomføres som seminarer, gjerne støttet 

av ekstern ekspertise. Strømsnes sentrum undergår så omfattende endringer, som allerede er 

vedtatt eller under utførelse, at det viktig å få et bedre grep om helheten. Flere prosjekter (f eks 

Fossumkollektivet, ny butikk, ny skole/hall, Hjerteløypa) planlegges uten at ferdsel for myke 

trafikanter, folkehelse, sosiale uterom, felles byggeskikk og alminnelig forskjønnelse blir tatt 

tilstrekkelig hensyn til. Veitrafikkløsningen er også historisk betinget da svært få tilpasninger er 

utført i forbindelse med omleggingen av RV80. Et stedsutviklingsseminar for Valnesfjord bør 

komme tidlig i prosessen. VNMU finner det naturlig å involvere ekspertise som f eks 

landskapsarkitekt, og ikke minst befolkningen, i utformingen av et nytt sentrum. 

Bolystprosjektets 50+ undersøkelse har fortalt oss at Valnesfjord har for få leiligheter på 

Strømsnes, eller i stedets umiddelbare nærhet. Det må settes av mer areal til noen framtidige 

leilighetsbygg, herunder flere omsorgsboliger. 

 

I Strømsnes-området bør det tillates en betydelig høyere utnyttelsesgrad av tomtene enn tilfelle 

er i dag. Dette gjelder spesielt tomter som er aktuelle for leilighetsprosjekter.  

Deler av dagens skoletomt bør reklassifiseres til boligområde, eventuelt bolig/næring, etter at 

nyskolens tomtegrenser er klare. Hvis den nye skoletomten ikke skulle være klar før arealdelen 

avsluttes, bør dette likevel ikke forsinke ønsket boligutvikling i dagens skolebygg. 

Valnesfjord nærmiljøutvalg er positiv til flere fritidsboliger i bygda. Vi mener fritidsbeboerne 

tilfører bygda og kommunen mye positivt. Det bør åpnes for mer hyttebygging i Øvre Valnesfjord 

og det bør åpnes for ett eller flere sjøhusanlegg på strekningen Røvika-Alvenes. Bynære 

fritidsboliger er miljø- og klimavennlig fordi brukerne slipper å reise så langt for å gjennomføre 

fritidsaktiviteten sin. 

Vurdering/anbefaling  



Workshop/stedsutviklingsseminar vil være en god arbeidsform for å kunne få en god 

medvirkning i planleggingen rundt de tema som framkommer i uttalelsen fra nærmiljøutvalget. 

Strømsnes har et annet utgangspunkt nå som rv 80 er lagt om. Dette gir muligheter som det er 

viktig å få belyst for å få fram de gode løsninger for Strømsnes, Valnesfjord og kommunen. De 

andre innspillene i uttalelsen tas med i planprosessen. 

 

Innspill fra Nedre Valnesfjord grunnneierlag 

Grunneierlaget har innspill om viktigheten av jordvern og spesielt i området Røvik-Strømsnes og 

at under tema konsekvensvurderingen er punktet om arkitektonisk og estetisk utforming tatt ut. 

 

Innspill fra Salten friluftsråd  

Påpeker at friluftskartleggingen er utført av Fauske kommune i samarbeid med Salten friluftsråd 

og at vi vurderer å ta med «Utarbeide sti- og løypeplan, i samarbeid med Salten friluftsråd.» 

 

Innspill fra Tromsø museum  

Som ansvarlig myndighet for kulturminner under vann, er det viktig at Tromsø museum er 

trukket inn i planleggingsprosessen på et tidlig stadium. 

 

 

Innspill fra Sametinget 

Planprogrammet fremstår som oversiktlig som ser ut til å ivareta vesentlige problemstillinger for 

planarbeidet fremover. Sametinget ser det som positivt at det legges opp til verdi og 

konsekvensutredning av samisk natur – og kulturgrunnlag. Men vi savner et mer helhetlig 

perspektiv og fokus på samiske sider ved samfunn, næring og kultur i Fauske kommune i 

planprogrammet. Vi anbefaler Fauske Kommune å ta i bruk Sametingets planveileder i det 

videre planarbeidet. I tillegg til at det henvises til "nasjonale forventninger for regional og 

kommunal planlegging” (2011), hvor også samiske hensyn ivaretas. Sametinget ber om at 

planprogrammet for kommuneplanens arealdel endres slik at det er enklere å se hvordan 

hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal kunne ivaretas i planprosessen. 

Planens effekt for naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv bør kunne 

fremkomme i dette. 

 

Vi kan ikke lese ut av planprogrammet at det har vært dialog med reindriftsnæringa i kommunen 

og at det skal tas hensyn til deres driftsutøvelse i den fremtidige planlegginga. Duokta 

reinbeitedistrikt har deler av sin driftsutøvelse i Fauske kommune. Sametinget har informasjon 

om at de har utfordringer i henhold til stenging av flyttveier i henhold til vanskelig terreng og 

utbygginger i sitt distrikt. Sametinget oppfordrer Fauske kommune til dialog med 

reindriftsnæringa slik at utfordringer kan løses på best mulig måte og i et tidlig stadie. Dette bør 

synliggjøres i det videre arbeidet med arealplanen. 

 

Vurdering/ anbefaling 

Fauske kommune er en viktig reindriftskommune, hvor alt av nye tiltak blir konsekvensutredet 

med det hensyn å ivareta reindrift. I selve rulleringsprosessen er det foreslått en faggruppe for 

reindrift hvor lederne av distriktene blir invitert inn og fagpersonell fra Fylkesmannen. Vi vil 

også ta i bruk den anbefalte planveileder fra Sametinget.  

 

 

Framdriftsplan 

 
Nivå Ansvar  Tidsrom 



1 Planprogram  Plan og utvikling  29 april 2014 
2 Kunngjøring oppstart og planprogram 

legges ut til offentlig ettersyn 
Plan og utvikling Mai 2014 

3 Fastsetting av planprogram Plan utvikling 

/Kommunestyret 
Aug/sept 
2014  

4 Utarbeide forslag til kommuneplanens 

arealdel 
Arbeidsgruppe/Plan 

Utvikling  
September –

februar  
5 Workshop/folkemøter Plan og utvikling  November 2014 
6 Samråd med offentlige sektor-

myndigheter(planforum)om planforslag 
Arbeidsgruppen Februar 2015  

7 1.gangs behandling: 
Arealdelen legges ut til offentlig ettersyn 

Plan utvikling 

/Kommunestyret 
Mars 2015 

8 Høringsfrist arealdelen  April 2015  

9 2.gangs behandling Plan 

utvikling/Kommunestyret 
Juni 2015  

10 Sluttbehandling og vedtak av arealdelen Kommunestyret juni 

 

Det er kommet inn mange og omfattende høringsforslag til planprogrammet, dette viser et stort 

engasjement og store forventninger til rulleringen av arealdelen. Dette er positivt og er en god 

begynnelse for å få til en god plan. Det som kan bli en stor utfordring er framdriftsplanen som er 

meget stram. Det blir en stor utfordring å få planen ferdig godkjent i juni 2015. Dette krever at 

prosessen er disiplinert og at de tiltak/områder som skal behandles i rulleringen må begrenses. 

Planprogrammet har lagt opp til 3 fokusområder som er folkehelse, sentrum/stedsutvikling og 

næring. I tillegg er det lagt opp til å få lagt inn hensynssoner for fareområder og kulturminner, 

temakart for mineraler og utpeking av kjerneområder for landbruk. Nye tiltak i nye områder bør 

unngås mest mulig. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 



7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

 

PLUT-066/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (FL) foreslo: 

Saken utsettes til plan- og utviklingsutvalgsmøte 26. september. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

PLUT-078/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 



 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 

reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 



For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 

 

KOM-083/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

7.3, andre bombepunkt lydende: 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

tas bort. 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Kjetil Sørbotten velges inn i arbeidsgruppen. 

 

FL’s forslag ble trukket. 

 

 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling pkt. 7.3 ble vedtatt med 30 mot 1 stemmer avgitt 

for V’s forslag. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-13 vedtar Fauske kommunestyre det 

framlagte forslag til plan program for rullering av kommuneplanens arealdel med 

følgende tillegg under følgende punkter: 

 

Organisering av planarbeidet: Arbeidsgruppen vurderer oppnevning av faggrupper etter 

behov og vurderer særskilt innen landbruk/jordvern, kulturminnevern, bolig, mineraler og 



reindrift. Arbeidsgruppen håndterer folkehelse, steds- og sentrumsutvikling og næring da 

dette er fokusområdene i denne rulleringen. 

 

6.2 Regionale føringer: Fylkesmannen i Nordland sin strategiske plan «Jordvern i 

Nordland «legges til grunn for planarbeidet. 

 

7.1 Folkehelse: Det utarbeides en dokumentasjon av helsetilstanden i befolkningen. 

 

7.2 Steds- og næringsutvikling: Det utarbeides et arealregnskap som avklarer 

arealreserver og arealbehov til blant annet boliger og næring, satt opp mål for 

utbyggings- og mønster.  

 

7.7 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhetsanalyse(ROS): Vurdere behov for 

hensynssoner for å synligjøre risiko som allerede foreligger.  

 

7.8 Nytt punkt Kulturminnevern: Kjente kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

sikres gjennom bruk av hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer 

 

8.3 Nytt punkt Krav til dokumentasjon: Det stilles krav til dokumentasjon og begrunnelse 

fra forslagsstillere. Dette inkluderer bl.a. en subjektiv begrunnelse for behovet for 

utbyggings- tiltaket, i forhold til tilgjengelige muligheter i tilliggende områder. 

Krav til beskrivelse av samla virkning av planlagte forslag (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.09 § 9, 4. ledd). 

 

8.2 Naturressurser - Jord- og skogbruk: 

For det enkelte utbyggingsområde- oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord 

som foreslås omdisponert. Det bør også framkomme om arealene er i drift i dag eller 

ikke. 

Oversikt over konsekvenser omdisponeringen får for den aktuelle gårdsdrift 

(ressursgrunnlaget) og arronderingsmessige ulemper (eksempelvis at restarealet blir så 

lite at det ikke gir grunnlag for videre drift) 

 

Beskrivelse av drift og arealbruk er like viktig som tall(daa omdisponert areal) 

For planen som helhet: Oversikt over antall dekar dyrka jord og dyrkbar jord som 

foreslås omdisponert. 

 

En vurdering av om hvorvidt dette er forenlig med nasjonale og regionale mål vedrørende 

jordvern, produksjonsøkning innen landbruket og sikring av framtidig matproduksjon. 

Forslag til avbøtende tiltak, med juridisk bindende planbestemmelser der dette er 

hensiktsmessig. 

 

Naturressurser - Reindrift: Der hvor reindriftsinteressene blir berørt skal de samlede 

effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes. 

 

Samfunn: Flom, erosjon og ras/skred- I fareområder vil det i bestemmelsene bli stillet 

krav til fareutredning og sikringstiltak i neste plannivå. Fareområder som berører 

planlagte eller eksisterende byggeområder legges inn i plankartet med hensynssoner med 

bestemmelser som ivaretar sikkerheten.  

 

 



Punkt 7.3: 

 Utnyttelsesgraden på tomter/næring og bolig tas opp til vurdering. 

 Utrede sjøarealer for tilrettelegging av akvakultur. 

 Jernbanetrase til Sørfold utredes. 

 

Punkt 7.5: 

 Vurdere spredt fritidsbebyggelse og evt. nye områder for fritidsbebyggelse. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Arealplanlegger til videre forføyning    
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INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI 

   

 
Vedlegg: Utkast til «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» 

Drøftingsnotat 

Vedtak i Regionrådet 

 

Sammendrag: 
 

Salten Regionråd har utarbeidet et utkast til felles strategi for samarbeid og eierstyring for 

kommunene i Salten. Arbeidet har sin bakgrunn i et vedtak i representantskapet i IRIS, men også 

etter et ønske fra de enkelte kommuner både politisk og administrativt. Rådmannsutvalget i 

Salten har på vegne av regionrådet hatt ansvar for arbeidet som har ledet frem til vedlagte 

dokument. Vibeke Resch-Knudsen har vært leid inn (etter forutgående anbud) for å utarbeide 

utkastet. 

 

Dokumentet er behandlet i Regionrådets møte av 5 juni 2014 (se utskrift) og er nå oversendt de 

enkelte kommuner i Salten for behandling. Saken skal igjen behandles i Regionrådets møte 27-

28 november 2014 hvor kommunenes behandling av dokumentet skal gjennomgås.  

 

Saksopplysninger: 

 

Dokumentene i saken består av selve strategidokumentet med et tilhørende drøftingsnotat som 

fokuserer på ulike problemstillinger. For at den foreslåtte interkommunale eierstrategi skal 

komme til praktisk utførelse er den nødvendig at de 9 kommunene er enige om dokumentet, men 

ikke minst praktiseringen av innholdet i dokumentet. Derfor må Fauske kommune ta stilling til 

de prinsipielle forhold nevnt i vedlagte drøftingsnotat og gi sin uttalelse på disse. Deretter vil 

Regionrådet i sitt møte 27-28 november søke å ta stilling til de ulike kommunenes innspill.  

 

Dette saksfremlegg er derfor utarbeidet i regi av rådmannsutvalget i Salten med felles fakta og 

drøftingsdel, men med åpning for at den enkelte rådmann basert på individuell vurdering i 

kommunene kan gi sin tilråding på selvstendig grunnlag. 

 

I det etterfølgende vil de prinsipielle forhold bli listet og drøftet og det forsøkes gitt rådmannens 

vurdering og anbefaling av de enkelte forhold. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

I forslag til felles strategi for samarbeid og eierstyring er følgende momenter viktig å vurdere; 



1. Prinsipper for styring av samarbeid; åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og 

tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv. 

 

a. Rådmannens vurderinger; rådmannen slutter seg til de anbefalinger som er 

fremlagt om prinsipper for samarbeidene. Det skal praktiseres åpenhet (forholdet 

til innbyggere, media, ansatte og omverdenen for øvrig og forholdet til 

offentlighetsloven). Forutsigbarhet gjennom sin eierstyring. Både for selskapene 

og samarbeidene, men også overfor innbyggerne. Effektivitet ved å sørge for 

lavest mulig kostnader til innbyggerne og langsiktighet som bærebjelke foran 

kortsiktig avkastning og ressursforvaltning.   

 

b.  Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, 

effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for 

styring av samarbeidene/selskapene i Salten. 

 

2. Finansieringsmodell; det har flere ganger vært diskutert finansiering av de enkelte 

selskaper og samarbeidsordninger. Som et prinsipielt grunnlag har kommunene i Salten 

fulgt et «solidaritetsprinsipp» hvor kostandene er fordelt etter innbyggertall. Dette har 

medført av Bodø kommune som største kommune har tatt et ikke ubetydelig finansielt 

ansvar i samarbeidene. Fra Bodø kommunes side er det satt frem et ønske om å gjøre 

endringer i retning av å fordele kostnader på annet grunnlag enn innbyggerantall. Dette 

vil medføre økte kostnader for øvrige kommuner.  

 

a. Rådmannens vurderinger; rådmannen er av den oppfatning at tiden er inne til å 

vurdere de ulike finansieringsordningene på nytt og viser til forslagene om ulike 

finansieringsmodeller for interkommunalt samarbeid. Rådmannen foreslår en 

finansieringsmodell hvor det som hovedprinsipp betales et likt grunnbeløp for alle 

deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall. Hvor 

stor andel det felles grunnbeløpet skal utgjøre av totalkostnaden må besluttes i det 

enkelte tilfelle. En slik ordning vil bety en ending fra dagens finansieringsmodell 

og vil bety lavere kostnader for de største kommunene og høyere kostnader for de 

minste kommunene i samarbeidene. 

 

b.  Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler som hovedprinsipp en 

finansieringsmodell hvor det betales et likt grunnbeløp for alle deltakende 

kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall. 

 

3.  Vedtekter og selskapsavtaler; det foreslås at følgende ordning skal gjelde dersom 

selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene: Likelydende vedtak 

i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som 

avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da enten å gjøre et 

likelydende vedtak som flertallet har gjort eller tre ut av samarbeidet. Kommuner over 

10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 

a. Rådmannens vurderinger; det kan være hensiktsmessig å ha noen føringer for 

hvordan kommunene skal forholde seg dersom selskapsavtalen eller vedtektene er 

til behandling i kommunestyrene. Dette vil forenkle prosessen på dette området, 

og være forutsigbart for selskapene og samarbeidene. Det kan selvsagt diskuteres 

om kommuner over 10 000 innbyggere skal ha en dobbeltstemme i denne 

ordningen. Det vil i så fall kun være Bodø kommune som får dobbeltstemme 

dersom man går for denne anbefalingen.  



b.  Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler at likelydende vedtak i 2/3 av 

kommunene er bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til 

behandling i kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har 

dobbeltstemme ved behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller 

vedtektsendringer.  

 

4.  Informasjon om selskapet; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre 

dokumenter skal være tilgjengelig der.   

a. Rådmannens vurderinger; rådmannen anbefaler at kommunen på sine 

hjemmesider lager en kobling til de interkommunale virksomhetenes 

hjemmesider. 

b. Rådmannens forslag; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 

andre dokumenter skal være tilgjengelig der. 

 

5. Antall deltakere i representantskapet; i dag er ordningen at antall representanter er likt 

antall stemmer. Det foreslås at hver kommune møter med 1 representant med nødvendige 

fullmakter 

a. Rådmannens vurdering; det ansees som fornuftig å velge en ordning hvor 

kommunestyrene peker ut en representant som representerer kommunen som eier 

i de ulike selskapene. Representanten bør selvsagt har de nødvendige fullmakter 

fra sitt respektive kommunestyre.  

b. Rådmannens forslag; det anbefales en ordning hvor hver kommune peker ut ên 

representant (samt vararepresentant) til representantskapet med nødvendige 

fullmakter.  

 

6. Kontaktperson i kommunene; forslaget til eierstrategi legger opp til et tettere 

administrativt samarbeide mellom kommunene og selskapene/samarbeidene. Det er i dag 

en varierende grad av samvirke mellom kommunene og selskapene/samarbeidene. De to 

selskapene Salten Brann IKS og IRIS Salten IKS har etablert seg som robuste og 

selvstendige selskap uten et sterkt behov for jevnlig koordinering med kommunene. De 

ulike samarbeidsordningene har etablert seg med kontakter/representanter i kommunene, 

ofte basert på faglige samarbeidsrelasjoner. I tillegg kommer kontakten mellom de 

enkelte rådmenn og samarbeidene. Det er derfor nødvendig å formalisere det 

administrative samarbeidet med de enkelte selskaper, uten at kommunene må opparbeide 

seg faglig kapasitet og kompetanse innenfor de enkelte fagområdene. 

a. Rådmannens vurdering; det kan være hensiktsmessig å etablere kontaktpersoner 

basert selskapenes omfang og størrelse. Således foreslår rådmannen at for 

IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid 

oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i kommunen til 

vedkommende samarbeid. 

b. Rådmannens forslag; rådmannen foreslår at for IKS’ene er det rådmannen som er 

kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner 

innenfor det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende. 

 

7. Honorar styremedlemmer; det foreslås i strategidokumentet at styregodtgjørelsen skal 

reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styreverv 

i selskaper må også vurderes i forhold til det personlige økonomiske og strafferettslige 

ansvaret dette vervet innebærer, og bør godtgjøres deretter.  



Styremedlemmene bør få et fast styrehonorarer som skal dekke godtgjørelse til styremøter 

(ordinære og ekstraordinære) og forberedelser til disse. Det bør differensieres mellom 

styreleder, nestleder, ordinært styremedlem og varamedlem, hvor sistnevnte får honorar for 

oppmøte.  

Telefonmøter av konsulterende karakter godtgjøres ikke med møtehonorar.  

Ev. tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes etter regning. Sistnevnte i henhold til 

gjeldende satser i Statens reiseregulativ. 

Ved fravær fra mer enn 1/3 av styremøtene i en periode foretas det en forholdsvis 

reduksjon i godtgjørelsen. 

Valgkomiteen foreslår satsene på styrehonoraret, som en parallell prosess til innstilling på 

styrerepresentanter.  

Eventuelle økte satser for honorering kan omfatte midlertidige, særskilte hensyn. Slik som 

for eksempel arbeidsintense perioder 

a. Rådmannens vurderinger; det er vanlig praksis å honorere styremedlemmer i med 

styreverv i selskaper. Særlig for å reflektere det ansvaret man påtar seg i 

styrerollen, men også for at man skal få kompetente personer til å påta seg slike 

verv. Det er ingenting ved de overnevnte forslagene som er særlig kontroversielle 

og rådmannen foreslår at disse retningslinjene ligger til grunn for styreverv i 

IKS’er. For øvrige interkommunale samarbeid bør det vurderes fra samarbeid til 

samarbeid om det er naturlig at styreverv skal honoreres.   

b.  Rådmannens forslag; rådmannen foreslår overnevnte retningslinjer for honorar 

for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i IKS’ene. 

 

8.  Eierstrategi for hvert enkelt selskap 

a.  En eierstrategi skal være et uttrykk for hva politikerne som eiere mener at 

selskapet skal ha fokus på. Dette både for å sikre politisk innflytelse og legalitet 

for sin utvikling. Det er rådmannens vurdering at det vil være vanskelig (i hvert 

fall arbeidskrevende) å se at alle kommunene i Salten kommer frem til en felles 

eierskapsmelding for alle selskapene / samarbeidene. 

b. Rådmannens anbefaling; kommunene forutsetter at alle selskapene selv utarbeider 

en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i 

eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene 

individuelt for uttalelse. 

 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27 – fremtidige organisering; strategidokumentet 

peker på uklarhetene som oppstår ifm § 27 samarbeider. Noen fremstår som selskaper 

(med egne styrer) og andre er ikke interkommunale samarbeid etter kommuneloven, men 

fremstår som det. Videre anbefales det å vurdere hvorvidt samarbeidene som er forankret 

i Regionrådet (i tillegg til IUA også Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeide og Felles 

ansvar) har en organisasjonsform som er den mest hensiktsmessige. 

a. Rådmannens vurdering;  

 

i. rådmannen anbefaler at § 27 samarbeide i fremtiden ikke brukes mellom 

kommunene i Salten.  

 



ii. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin 

egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake 

til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering. 

b.  Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler at samarbeid iht § 27 i fremtiden ikke 

brukes mellom kommunene. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) 

pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport 

og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige 

organisering. 

. 

 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; dreier seg bla om hvem som skal ha 

utviklingsansvaret i regionen. IRIS, Regionrådet eller kommunene. Det har absolutt vært 

noen fordeler ved nåværende ordning ved at IRIS selv eller vha finansiering har drevet 

frem positive utviklingsoppgaver. Samtidig er det klart at IRIS sin direkte involvering i 

noen tilfeller har utfordret både administrative og politiske interesser. Dersom dette skal 

endres må vedtektene i IRIS endres. 

a. Rådmannens vurdering; rådmannen er av den oppfatning at de felles 

utviklingsoppgavene for regionen skal ligge hos Regionrådet og at vedtektene i 

IRIS derfor endres i samsvar med dette.  

b.  Rådmannens forslag; vedtektene for IRIS endres slik at utviklingsoppgaver i 

fremtiden tilligger Regionrådet. 

 

11. IRIS – fondet; 40% av utbyttet fra de kommersielle selskapene benyttes til 

fellesprosjekter i Salten, eller betales som utbytte direkte til kommunene. Avsetningen 

blir satt av til Fond for interkommunalt samarbeid (Iris-fondet), og følgende føringer 

ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes: Tiltaket skal ikke være 

konfliktskapende geografisk eller politisk. Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid 

mellom kommunene. Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen 

finansiering. Det skal ikke gis rene driftstilskudd. Representantskapet bestemmer rammen 

for bruk av utbytte gjennom behandling av det årlige budsjett. Enkeltengasjement over 

kr. 500 000,- skal behandles av representantskapet. Engasjement under kr. 500 000,- 

delegeres til styret innenfor budsjettets rammer. 

a. Rådmannens forslag; rådmannen anbefaler at representantskapet i IRIS 

gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er fremlagt 

regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og 

organisering av fondet 

 

12. Regionrådets rolle; slik det fremstår nå, er regionrådet som en samkommune for 

kommunene i Salten. Fylkeskommunen bruker også Regionrådet som høringsinstans. 

Ønsker kommunene at Regionrådet på denne måten overtar for og erstatter kommunene 

på ulike områder, eks gjennom å avgi høringsuttalelser. Hva ønsker kommunene i Salten 

at Regionrådet skal være og hvilke arbeidsoppgaver skal de ivareta.  

a. Rådmannens vurderinger; kommunereformen vil antakelig påvirke regionrådets 

struktur og oppgaver i perioden frem tom 2017. Uavhengig av den prosessen bør 

både regionrådet selv og kommunestyrene diskutere de prinsipielle retningslinjer 

for regionrådets rolle. Hvordan vil vi ha det i Salten? 

b. Rådmannens forslag; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt 

formelle rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen 

ønsker regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk 



debatt. Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles 

utviklingsoppgaver for Salten. 

 

13.  Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser). Stiftelser er selveide og således kan man ikke 

snakke om en eierstrategi eller eiermelding for disse.  

a. Intet forslag til vedtak 

 

   

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, 

effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring 

av samarbeidene/selskapene i Salten. 

2. Finansieringsmodell; som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor det 

betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader 

fordeles etter innbyggertall 

3. Vedtekter og selskapsavtaler; likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er 

bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i 

kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved 

behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer 

4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 

andre dokumenter skal være tilgjengelig der 

5. Antall deltakere i representantskapet; Rådmannens forslag; det anbefales en 

ordning hvor hver kommune peker ut ên representant (samt vararepresentant) til 

representantskapet med nødvendige fullmakter. 

6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er 

kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor 

det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende 

7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid 

og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i 

IKS’ene. 

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap; kommunene forutsetter at alle selskapene selv 

utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i 

eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene 

individuelt for uttalelse. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27; samarbeid etter Kommunelovens § 27 i 

fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike 

samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den 

fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen 

fremtidige organisering. 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; vedtektene for IRIS endres slik at 

utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. 

11. IRIS-fondet; representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med 

bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om 

å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet 

12. Regionrådets rolle; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle 

rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker 

regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt. 



Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles 

utviklingsoppgaver for Salten 

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); intet forslag til vedtak. 

 

 

FOR-078/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, 

effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring 

av samarbeidene/selskapene i Salten. 

2. Finansieringsmodell; som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor det 

betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader 

fordeles etter innbyggertall 

3. Vedtekter og selskapsavtaler; likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er 

bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i 

kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved 

behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer 

4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 

andre dokumenter skal være tilgjengelig der 

5. Antall deltakere i representantskapet; Rådmannens forslag; det anbefales en 

ordning hvor hver kommune peker ut ên representant (samt vararepresentant) til 

representantskapet med nødvendige fullmakter. 

6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er 

kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor 

det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende 

7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid 

og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i 

IKS’ene. 

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap; kommunene forutsetter at alle selskapene selv 

utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i 

eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene 

individuelt for uttalelse. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27; samarbeid etter Kommunelovens § 27 i 

fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike 

samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den 

fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen 

fremtidige organisering. 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; vedtektene for IRIS endres slik at 

utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. 

11. IRIS-fondet; representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med 

bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om 

å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet 

12. Regionrådets rolle; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle 

rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker 

regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt. 



Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles 

utviklingsoppgaver for Salten 

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); intet forslag til vedtak. 

 

 

KOM-084/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen på 

vegne av alle partiene: 

Nytt pkt. 2: 

Som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor kostnader fordeles etter 

innbyggere. I enkeltsaker etter regionrådets vurdering betales et likt grunnbeløp for alle 

deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall. 

 

Pkt. 3: 

Setningen hvor det står at kommuner med innbyggere over 10.000 innbyggere har 

dobbeltstemme tas ut. 

 

Pkt. 5: 

Dagens ordning videreføres. 

 

Det omforente forslaget pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Det omforente forslaget pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Det omforente forslaget pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, 

effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring 

av samarbeidene/selskapene i Salten. 

2. Finansieringsmodell; Som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor 

kostnader fordeles etter innbyggere. I enkeltsaker etter regionrådets vurdering betales 

et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles 

etter innbyggertall. 

3. Vedtekter og selskapsavtaler; likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er 

bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i 

kommunestyrene. 

4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de 

interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 

andre dokumenter skal være tilgjengelig der 

5. Antall deltakere i representantskapet; Dagens ordning videreføres. 

6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er 

kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor 

det faglige virkeområde i kommunen til vedkommende 

7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid 

og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i 

IKS’ene. 

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap; kommunene forutsetter at alle selskapene selv 

utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i 



eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene 

individuelt for uttalelse. 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27; samarbeid etter Kommunelovens § 27 i 

fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike 

samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den 

fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen 

fremtidige organisering. 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; vedtektene for IRIS endres slik at 

utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. 

11. IRIS-fondet; representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med 

bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om 

å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet 

12. Regionrådets rolle; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle 

rundt Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker 

regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt. 

Rådmannen anbefaler også at regionrådet er den foretrukne arena for felles 

utviklingsoppgaver for Salten 

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); intet forslag til vedtak. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmann til videre forføyning    
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KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRESAK 45/14 - 

FAUSKE I UTVIKLING – OPPRETTELSE AV ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING 

   

 
Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll fra representantene Ingelin Noresjø, Kenneth Svendsen og Liv-Marit 

Tverå 

 

Sammendrag: 
 

Ved kommunestyrets vedtak av 22.05.12 i sak 45/14 ble det vedtatt:  

 

1. Det oppnevnes en ny enhet benevnt plan å opprette en ny enhet benevnt plan/næring og 

samfunnsutvikling.  

2. Enheten etableres vha. ressursene i Plan og utvikling, samt Fauna KF  

3. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet og partssammensatt utvalg om det 

videre arbeid mht. organisering, oppgavefordeling og bemanning samt støtte til 

interesseorganisasjoner.  

 

I kommunestyremøtet fremsatte representantene Ingelin Noresjø, Kenneth Svendsen og Liv-

Marit Tverå krav om lovlighetskontroll, med bakgrunn i kommunelovens § 62 og § 63 og 

forvaltningslovens § 17. Vedtaket ble ikke gitt oppsettende virkning. Skriftlig begrunnelse er 

inngitt innen fristen.  

 

 

Saksopplysninger: 
 

Representantene Ingelin Noresjø, Kenneth Svendsen og Liv-Marit Tverå gjør gjeldende at 

vedtaket ikke er blitt til på lovlig måte, jf. kommuneloven § 59 fjerde ledd.  

 

Representantene mener at saken verken er så godt opplyst som mulig eller forsvarlig utredet, jf. 

forvaltningsloven § 17 og kommuneloven § 23. Representantene mener av den grunn at vedtaket 

ikke er blitt til på lovlig måte.  

 

Representantene gjør gjeldende at det ikke er truffet et prinsippvedtak om nedleggelse, men et 

reelt vedtak om nedleggelse av Fauna KF. Representantene mener at saken av den grunn ikke er 

forsvarlig utredet.  

 

Representantene mener at det det i saksframlegget burde ha vært framlagt konsekvenser, fordeler 

og ulemper for aktuelle interessenter. Likeså skulle det vært fremlagt prosessdokumenter, som 



drøftinger og orienteringer med de ansatte. Dertil burde det vært framlagt en fremdriftsplan og 

vært opprettet et avviklingsstyre. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmannens vurdering at det ikke er truffet et endelig vedtak om nedleggelse av Fauna KF. Det 

er truffet et prinsippvedtak om å etablere en ny enhet benevnt plan/næring og samfunnsutvikling. 

Enheten etableres ved hjelp av ressursene i Plan og utvikling, samt Fauna KF.  

 

Rådmannen mener at det er tilstrekkelig redegjort for de konsekvensene av en etablering av en 

ny enhet vil ha. Likeså de fordeler og ulemper den vil ha for de aktuelle interessenter.  

 

Hovedbegrunnelsen for etableringen, er å sikre en enhet med felles ledelse, hvor den 

overordnede målsetting er vekst i næringsutvikling og bosetting. Enheten skal samle, styrke og 

sikre Fauske kommunes fremtidige næringsutvikling og tilflytting. Næringslivet skal fortsatt 

sikres en enkel og ubyråkratisk «1-linje-tjeneste».  

 

Etablering av en ny enhet antas å ha ikke ha noen praktisk betydning for arbeidstakerne. Det er 

en klar forutsetning at ingen fast ansatte skal sies opp som følge av etableringen av en ny enhet. 

Etableringen vil heller ikke medføre noen endringer i arbeidstakerens lønns- og pensjonsforhold. 

Før endelig beslutning om etablering av en ny enhet treffes, vil det bli gitt informasjon og 

gjennomført drøftelser med de tillitsvalgte i henhold til de krav som Hovedavtalen og 

arbeidsmiljøloven krever.  

 

Begrunnelsen for at det ikke er fremlagt prosessdokumenter, som drøftinger og orienteringer 

med de ansatte, er at det ikke er truffet en endelig beslutning, men kun et prinsippvedtak. 

 

Rådmannen vil nå utarbeide en fremdriftsplan for etableringen av den nye enheten. Dersom 

Fauna KF nedlegges vil styret sørge for å avvike selskapet.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 22.05.12 i sak 45/14.  

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling av lovlighetskontroll. 

 

 

KOM-085/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Ingelin Noresjø (KRF) fremmet på vegne av KRF og FRP følgende forslag: 

1. Kommunestyret viser til at Fauna KF over lang tid har stadfestet seg som en effektiv 

og viktig aktør i arbeidet for å trekke til seg offentlige og private etableringer og 

arbeidsplasser. 

 

2. Kommunestyret viser til at Fauna KF gjennom sine dyktige medarbeidere over tid har 

klart å etablere en "ressursbank" av frivillige personer som gjennom sitt dugnadsarbeid 

utgjør en betydelig ressurs for å hjelpe til med etableringer av ny, samt utvidelser av nye 

offentlige og private arbeidsplasser. 

 

3. Kommunestyret viser til entydige signaler fra et samlet næringsliv om at en ønsker en 



videreføring av Fauna KF. 

 

3. Kommunestyret viderefører Fauna KF, og ber rådmannen legge frem en bred 

vurdering om hvilke oppgaver Fauna KF skal utføre for Fauske kommune. 

Kommunestyret ber om at en slik vurdering også skal omfatte hvordan et fremtidig 

samarbeidet mellom Fauna KF og de aktuelle etater i Fauske kommune skal kunne utløse 

flest mulige arbeidsplasser. 

 

 

KRF/FRP’s forslag  ble forkastet med 24 mot 6 stemmer. 

Forslag til vedtak pkt. 1 ble vedtatt med 17 mot 13 stemmer. 

Forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak av 22.05.12 i sak 45/14.  

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland til behandling av lovlighetskontroll. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Fylkesmannen i Nordland Statens hus 8002 BODØ 

Rådmann    
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RULLERING AV LØNNSPOLITISK PLAN 

   
Vedlegg: Gjeldende Lønnspolitisk plan 

Forslag til ny Lønnspolitisk plan der endringer er merket 

Høringsuttalelse fra fagforbundet 

 

 

Sammendrag: 
 

I henhold til K-vedtak i sak 149/12 skal den lønnspolitiske planen være retningsgivende og 

veiledende for lokal lønnsfastsetting i kommunen. Den skal rulleres og harmoniseres med 

sentralt inngåtte tariffavtaler. 

 

I henhold til Lønnspolitisk plans pkt 1.3.3  
1.3.3 Utvikling av den lokale lønnspolitikken  

Den lokale lønnspolitikken i Fauske kommune utvikles i en prosess mellom administrativ ledelse og 

arbeidstakerorganisasjonene før endelig politisk godkjenning.  

 

Med bakgrunn i at det har vært konflikt mellom KS og en rekke arbeidstakerorganisasjoner har 

rådmannen utarbeidet vedlagte forslag til ny lønnspolitisk plan uten deltakelse fra 

organisasjonene. 

 

Arbeidstakerorganisasjonene fikk rådmannens forslag til høring 2. september og det er mottatt en 

uttalelse, den ligger vedlagt. 

 

Den lønnspolitiske planen er justert i hht ny Hovedtariffavtale pr. 01.05.2014.  

Endret og/eller ny tekst fremkommer i understreket kursiv og strøket tekst slik: gjennomstrøket. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

PART-007/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

FOR-079/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 

 

KOM-086/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo nytt pkt. 2: 

Vedlegget til saken: «Veiledende rammer for lønnsfastsettelse» returneres til rådmannen 

for innarbeiding av forslag til maksimumsavlønning for de stillinger som tidligere har 

hatt dette. 

Forslaget fremlegges Partssammensatt utvalg til endelig godkjenning. 

 

FL’s forslag pkt. 2 ble forkastet med 22 mot 6 stemmer. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Forslag til ny Lønnspolitisk plan godkjennes og gjøres retningsgivende og veiledende 

for lokal lønnsfastsetting i Fauske kommune.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    
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ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016 

   

 
Vedlegg: Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet datert 26.05.2014 

 

Sammendrag: 
 

Fauske kommune har blitt anmodet om mottak av flyktninger 2014 og 2016 fra IMDI, 

integrering og mangfoldsdirektoratet. På bakgrunn av at det skal bosettes 10.000 flyktninger 

både i 2014 og 2015, ber de Fauske kommune om å vurdere muligheten for å øke vedtaket for 

2014 og 2015 med noen plasser. Etter muntlig samtale med Imdi har de et konkret forslag på at 

Fauske mottar 5 i 2014 og 5 i 2015 i tillegg til 25 som vi allerede har vedtak på 

 

Det er i dag over 5500 flyktninger i asylmottak med oppholdstillatelse og som venter på å flytte 

til en kommune. Over 700 av disse er barn i familier, hvorav 200 barn har bodd mer enn tre år i 

asylmottak. 

 

For å få bosatt det store antallet bosetningsklare flyktninger som venter i mottakene, trengs det 

en særlig innsats fra kommunene i 2014 og 2015. Nasjonalt utvalg for bosetting mv., som er et 

partssammensatt utvalg fra staten og kommunene, har satt som mål at kommune skal tilby 

10.000 bosettingsplasser i 2014 og 2015. 

 

September 2013 ble det vedtatt bosetting av 25 flyktninger pr. år 2014 – 2016. Vedtaket 

inkluderer ikke familiegjenforeninger. 

 

Pr. i dag har Fauske kommune bosatt 16 flyktninger og resterende 9 er planlagt september – 

desember. Prognosene tilsier at vi kommer til å motta 10 familiegjenforeninger i løpet av 2014. 

Innenfor 5 års periode har Fauske kommune mottatt 105 flyktninger og innenfor 7 årsperiode 

138 flyktninger. 

 

Introduksjonsprogram 

Pr. i dag tilbyr Fauske kommune introduksjonsprogram ut fra loven og innenfor tre måneder etter 

ankomst. Hvor mange som er på introduksjonsprogram varierer, men pr i dag har vi 41 personer 

som er på introduksjonsprogram. Dette ligger i overkant av hva en programrådgiver klarer å 

håndtere. I andre kommuner ligger antall 20-25 deltakere pr. saksbehandler. Skal antallet 

bosettinger i Fauske kommune økes, anbefales det økning på programrådgiverstilling. 

 



Bosetting- og integreringsarbeid 

Fauske kommune har pr i dag 105 flyktninger innenfor 5 års periode. Det største behovet for 

tjenester fra flyktningetjenesten er de 2 første årene etter ankomst. Etter hvert avtar behovet for 

denne tjenesten, men har allikevel har flyktningetjenesten et ansvar overfor de som er innenfor 5 

års perioden. På bakgrunn av mange deltakere på program har også flyktningetjenesten vært 

involvert i arbeidet med introduksjonsprogrammet. 

Flyktningetjenesten har fått økt bemanning i 2014 og har i dag 3,5 faste stillinger. 

 

 

Norskopplæring 

Alle som er i introduksjonsprogrammet får norskopplæring, der noen også er utplassert i språk- 

og arbeidspraksisplass på heltid eller kombinert med norskopplæring. På Voksenpedagogisk 

senter er det delt inn i nivå 1 – 4, samt grunnskoleopplæring for voksne. En kan se at fler og fler 

ønsker å ta videre utdanning og vi har derfor hatt stor søknad til grunnskole for voksne. Pr. i dag 

er det ca 60 elever på norskopplæring. I lokalet på til integreringsenheten på Søbbesva er det 

kapasitet til flere elever i norsk og samfunnskunnskap. 

 

Bolig 

Boligtilgangen på leiemarkedet ser vi er i oppsving og vi har mulighet for tilgang på langtidsleie 

på leiemarkedet. Fauske kommune klarer å hjelpe noen til å skaffe egen bolig etter 5 års 

perioden, noe som er god boligpolitikk. Det vi ser er at boligprisen har økt, som igjen betyr at 

mange flyktninger har behov for supplerende sosialhjelp. Dette til tross for at en del mottar 

bostøtte fra Husbanken. Fauske kommune har ikke innført kommunal bostøtte, slik noen andre 

kommuner har innført. Dette for å bidra til at en ikke blir introdusert og er avhengig av NAV på 

et tidlig tidspunkt i bosettingen. 

 

Barnehage/skole 

De fleste barn i grunnskolen går den første tiden i innføringsklasse på Vestmyra (NOA). 

Romkapasiteten på NOA er liten pr i dag. Skal skolen kunne klare å ta imot fler barn i 

grunnskolen, må en finne løsninger på dette. 

Barnehagene signaliserer at de kan ha kapasitet. 

 

Helse 

Pr i dag har Fauske kommune en flyktningehelsesøster. Hun skal ivareta alle flyktninger og 

innvandrere. Vi ser at kapasiteten for å koordinere flyktningehelse er liten pr. i dag. Og skulle 

økning av bosetting skje vil det være behov for å øke denne tjenesten, tilsvarende behovet. 

 

NAV 

Målet med introduksjonsprogrammet er at flyktninger etter endt introduksjonsprogram (2 år) skal 

gå ut i arbeid eller skole. Mange trenger allikevel NAV sine tjenester etter endt program. NAV 

signaliserer at de har utfordringer knyttet til oppfølging av flyktninger, etter endt program. Skal 

en oppnå målsetting om at alle flyktninger skal bli selvhjulpen, ut i ordinært arbeid eller skole, 

kreves det tett oppfølging fra NAV. Signaler fra NAV er at det ved mottak av flere flyktninger 

kreves det at ressursene økes på saksbehandlersiden  

 

Oppsummering 

Fauske kommune kan ha kapasitet til å motta flere flyktninger, dette på bakgrunn av størrelsen, 

innbyggertall og beliggenhet. Tjenestene som involveres må dimensjoneres for ytterligere 

bosettinger og det vil det kreve tid for å dimensjonere tjenestetilbudet. Det må også tas høyde for 

familiegjenforeninger 



 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 

10 flyktninger i 2014-2015..  

 

 

DRIF-038/14 VEDTAK-  10.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 

10 flyktninger i 2014-2015..  

 

 

FOR-081/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 

10 flyktninger i 2014-2015. 

 

 

KOM-087/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 3 stemmer. 

 

VEDTAK: 

I tillegg til kommunestyrets vedtak 2013, beslutter Fauske kommune å bosette ytterligere 

10 flyktninger i 2014-2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder Integreringsenheten til videre forføyning   
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FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FAUSKE FOTBALLHALL 

   

 
Vedlegg:  

 

Detaljregulering for Fauske fotballhall (plankart og bestemmelser). Revidert plankart og 

bestemmelser av 10.7.2014. Planbeskrivelse.  

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling. 

 

A/S Salten Kartdata har på vegne av Fauske-Sprint FK utarbeidet et forslag til 

detaljregulering for Fauske fotballhall. Planområdet på ca. 31,7 dekar ligger på nordsiden av 

Vestmyra boligområde og øst for Vestmyra industriområde. E6 ligger øst for planområdet. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fotballhall med tilhørende 

vegsystem. Fauske-Sprint FK har i dag manglende fasiliteter til å drive trening vinterstid og 

ønsker derfor å sette opp en fotballhall for å utfylle dette behovet. I tilknytning til 

fotballhallen ønsker man også et utvidet gang- og sykkelvegtilbud fra nærliggende områder 

(skoleområder). Det må i tillegg være gode parkeringsmuligheter i tilknytning til 

fotballhallen. Planen viser også tilhørende atkomst. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Fotballhall, Energianlegg. 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Felles atkomst, Gang- /sykkelveg, 

Annen veggrunn – grøntareal, Annen veggrunn – tekniske anlegg, Parkering. 

 

Planområdet ligger innenfor gjeldende kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1, vedtatt 

3.2.2011. Her er området avsatt som F/I3 og F/I4 (nåværende og fremtidig forretning/industri) 

samt F4 (fremtidig forretning). Foreliggende reguleringsforslag medfører en endring i forhold 

til overordna plan ved at deler av området for forretning/industri og forretning endres til 

Bebyggelse og anlegg - Fotballhall (FH1 i planforslag). Området like vest, nord og øst for 

foreliggende planforslag vil fortsatt være avsatt til forretning/industri og forretning. I dette 

området ligger også forslag til fremtidig trase´ for ny Rv.80. I sør grenser foreliggende 

planforslag til Fuglveien og Sisikveien borettslag sør for denne. 

 

Fauske fotballhall (ca. 9000 m2 i grunnflate) vil ha arealformål – Fotballhall. 

Dette er altså ikke i tråd med føringer i kommunedelplanen.  

Tiltaket må derfor vurderes opp mot Forskrift om konsekvensutredninger (KU) av 26.6.2009. 

Formålet med en KU-utredning er å klargjøre virkningen av tiltak som kan ha vesentlige 



konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Ansvarlig myndighet er Fauske 

kommune. 

 

Tiltaket vurderes å falle inn under forskriftens § 3 – Planer og tiltak som skal vurderes etter 

forskriftens § 4: 

Her fremgår det i følgende pkt.: 

 § 3 a) – reguleringsplaner som legger til rette for senere tiltak nevnt i vedlegg II (tiltak 

og oppfangingskriterier). 

Vedlegg II, pkt. 1 – Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 5000 m
2
. 

 § 3 d) – detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller 

områderegulering. 

 

Det er gjennomført geoteknisk vurdering av grunnforhold i området som tilsier at tiltaket kan 

gjennomføres. 

 

Biologisk mangfold, Naturmangfoldloven § 7, jf. samme lov §§ 8 – 12 er vurdert. 

Tilgjengelig kunnskap (Naturbase, Artsdatabase) er innhentet. Det foreligger ingen 

opplysninger om naturverdier/biologisk mangfold av spesiell verdi innenfor planområdet. 

Rådmannen anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket har på 

naturmiljøet. Risiko for mulig vesentlig skade på naturmangfoldet i området vurderes som 

liten. 

 

Nærmeste bolighus ligger innenfor Sisikveien borettslag. Planlagt fotballhall vil bli liggende 

nord for disse med en avstand på ca. 70m. Denne avstand tilsier at sol/skyggeproblematikk 

neppe vil være problematisk her. Alt i alt vurderes tiltak i foreliggende planforslag å gi små 

negative konsekvenser for berørte boligeiendommer sør for Fuglveien. 

 

Med denne bakgrunn er planlagt detaljregulering for Fauske fotballhall vurdert etter 

forskriftens § 4 - vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommunen kan ikke se at 

planlagt regulering gjør at kriteriene i § 4 kommer til anvendelse og dermed ikke utløser krav 

om KU. 

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. NGUs (Norges 

Geologiske Undersøkelse) løsmassekart viser tykk havavsetning i dette området og kan derfor 

være en indikasjon på ustabile grunnforhold. NGI (Norges Geotekniske Institutt) har laget en 

rapport vedrørende kvikkleire for Fauske og angjeldende planområde er innenfor det som er 

kartlagt. Omsøkt område er ikke markert som fareområde. Kvikkleire kan likevel finnes i 

området og Fauske Sprint FK har avklart dette gjennom en geoteknisk vurdering utarbeidet av 

Multiconsult. Denne konkluderer med at tiltaket kan gjennomføres. Utover dette konkluderer 

rådmannen med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, verken naturlige eller 

menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 

 

Planprosess frem til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt Planbeskrivelse. Med bakgrunn i 

oppstartmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert av SKD i 

Planbeskrivelsen. Rådmannen tar kommentarer/vurderinger fra SKD til etterretning og har 

ikke ytterligere kommentarer direkte til disse. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

helsekoordinator, representantene for miljø/friluft og VVA. 



 

Folkehelserådgiver gir følgende uttalelse: Planen medfører økt bruk av området og dermed 

økt trafikk i området.  

Folkehelsekommunen Fauske skal i årene fremover, og mot åpningen av Vestmyra nye skole i 

august 2016, fremstå som byen der barn, unge og voksne benytter seg i størst mulig grad av 

sykkel og beina som fremkomstmiddel.  

 

Planen bør dermed ses i sammenheng med plan for Vestmyra nye skole og omkringliggende 

sykkel- og gå nettverk samt parkeringsarealer, blant annet ny regulering av parkering langs 

Fuglveien. 

 

Aktivitetspark og Sykkel- og gå nettverk  

I forbindelse med nye Vestmyra skole, og i samarbeid med Fauske videregående skole blir det 

lagt til rette for et helt nytt uteområde med uteanlegget som skal være både rekreasjonsareal 

og læringsareal for skolen, samt en ressurs både for nærområdet og hele Fauske kommune. 

Aktivitetsparken skal stimulere til aktivitet og sosialt samvær – ivareta fysisk og psykisk helse, 

og være et attraktivt område i alle aldre.  

 

Nettverket av asfalterte sykkel- og gåstier skal komme fra øvre/nedre Hauan, sentrum og 

Erikstad inn mot Idrettshallen, Vestmyra nye skole og Fauske videregående skole. Det legges 

opp til at alle barn og unge skal komme seg trygt til skolen, og i minst mulig grad bli kjørt.   

Det blir sykkelparkering for 300 sykler med overbygg i forbindelse med Vestmyra nye skole. 

 

Nettverket av sykkel- og gåstier må ses på i forbindelse med etablering av Fotballhallen, og 

det må legges til rette for sykkelparkering nærmest inngangen til hallen, da med overbygg. 

 

Parkeringsplasser 

Det er avsatt ca. 250 parkeringsplasser nært fotballhallen. I forbindelse med utbygging av 

Vestmyra nye skole og omregulering av trafikken i dette området tenkes det ny 

parkeringsplass langs Fuglveien. I denne sammenheng bør en se på muligheter for 

samlokalisering av parkering, og redusere antall parkeringsplasser ved fotballhallen. 

 

Rådmannen vurderer at foreliggende planforslag for Fauske fotballhall ivaretar 

trafikksikkerhet gjennom planlagte gang- og sykkelveger med belysning. Biltrafikk til 

området skal skje på eksisterende vegsystem med ny avkjørsel til Fuglveien. 

Med bakgrunn i denne uttalelse anbefaler rådmannen at det skal anlegges sykkelparkering 

nærmest inngangen til fotballhallen. Dette fremkommer også i vedlagte 

reguleringsbestemmelser, pkt. 4.5 a), revidert 26.3.2014. 

 

Samlokalisering av bilparkering med planlagt fremtidig parkeringsplass langs Fuglveien, 

tilknyttet utbygging av Vestmyra skole, kan løses som egen trafikksak (skiltsak) uavhengig av 

denne planbehandlingen.   

Rådmannen anser likevel muligheter for bilparkering som vist i planforslaget som nødvendig. 

 

Barnas representant gir følgende uttalelse: Det ser ut til at barn og unges interesser er godt 

ivaretatt i prosessen. Jeg vil bare presisere viktigheten av gode trafikksikkerhetstiltak i denne 

saken siden mange barn og unge vil være på vei til/fra hallen både på dag- og kveldstid. 

 

Rådmannen viser her til vurdering ovenfor under uttalelse fra folkehelserådgiver. 

 



Forøvrig fremkommer ingen vesentlige merknader i den interne høringen. 

 

Tilgjengelighet for alle/ universell utforming er ivaretatt ved føringer lagt i 

reguleringsbestemmelsene.   

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 

detaljregulering for Fauske fotballhall ut til offentlig ettersyn. 

 

 

PLUT-036/14 VEDTAK-  29.04.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til 

detaljregulering for Fauske fotballhall ut til offentlig ettersyn. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Det fremmes forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall. 

 

Planforslaget har følgende dokumentasjon: 

 

1. Plankart i målestokk 1:1000 (A2), planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-

analyse. 

 

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 13.5 – 1.7.14. Det er 

innkommet 8 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige 

myndigheter. 

 

___________________________________________________________________________ 

SAKSBEHANDLERS VURDERING: 

 

Hver enkelt merknad er innført enten i sin helhet (angitt ved «nnnnn») eller som komprimert 

utdrag og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den 

fremstår. 

 

 

Nordland fylkeskommune, 17.6.2014 

«Planfaglig uttalelse 

Fauske kommune har lagt ut privat forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall til 

høring og offentlig ettersyn. Planen skal legge til rette for bygging av fotballhall med 

tilhørende vegstruktur. 

 



Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet 

fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse 

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med 

foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle 

kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene. 

 

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.  

 

Samferdselsfaglig uttalelse 

Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og 

gjennomføring av kollektivtrafikk på land og sjø, inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. 

Trafikksikkerhet og framkommelighet for alle reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort 

fokus. Lokalisering av nye boligfelt eller andre utbygginger i forhold til rutetraseer og 

transportkorridorer er også viktige saksfelt. 

 

Forslaget til regulering for Fauske fotballhall omfatter arealer som angår 

samferdselsavdelingens ansvarsområder og vi registrerer at Fauske kommune har vurdert, og 

har ivaretatt samferdselsfaglige innspill i NFS sitt brev ved oppstart av planarbeidet.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Statens vegvesen Region nord, 16.6.2014 

«Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs 

riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan 

(NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal – og transportplanleggingen, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av fotballhall med 

tilhørende parkering og vegstruktur. 

 

Ved planoppstarten gav vi innspill om at planarbeidet må ta hensyn til fremtidige 

vegomlegginger av rv. 80/E6 og kryssløsninger som ligger kloss opp til planområdet for 

fotballhallen. Planforslaget er justert i forhold til vår planlegging av nye vegplaner og i 

forhold til nye kryssløsninger i det kommunale vegnettet inn mot Fuglveien. 

 

Det er planlagt atkomst FA1 fra Fuglveien til fotballhallen og atkomst FA2 til den kommunale 

eiendommen 103/11 som i øst grenser mot E6. I bestemmelsenes § 4.2 Felles atkomst FA1-

FA2, er det angitt at FA2 er planlagt avkjørsel til fremtidig parkeringsområde på gnr. 103 

bnr. 11. Nå er dette området utenfor planavgrensningen og i følge gjeldende 

reguleringsplaner er dette området regulert til friområde. Det er altså ikke samsvar her. Vi 

vet at bekkedalen mellom eiendommen 103/11 og E6 har dårlig grunn med leire. En 

utglidning av masser fra eiendommen 103/11 som følge av økt belastning av grunnen, kan få 

konsekvenser for gang/sykkelvegen langs E6 og selve E6. Før FA2 og området på 



eiendommen 103/11 kan tas i bruk til parkering må området omreguleres til dette formålet. 

Det må settes krav til geotekniske undersøkelser før området kan tas i bruk til parkering. 

Rekkefølgebestemmelser for bruk av FA2 må medtas i denne planen. 

 

Vi ber Fauske kommune endre reguleringsplanen etter våre merknader og ta gjerne kontakt 

med oss dersom det er uklarheter.»   

 

Vurdering/anbefaling: Felles atkomst, FA2 er planlagt avkjørsel til fremtidig 

parkeringsområde på gnr. 103 bnr. 11 (Fauske kommune) samt avkjørsel til gnr. 103 og bnr. 

1302 og 1466.  

 

Dette er gjort med bakgrunn i pågående reguleringsarbeid for nye Vestmyra skole. Påregnes 

tatt under behandling sept./okt. i år. Her er omtalt parkeringsområde, som vil bli tatt inn i 

denne planen, først og fremst koblet mot bruken av ny skole. I denne reguleringsprosessen vil 

det være fokus på klarering av grunnforhold før etablering av parkering i dette området. 

 

I foreliggende planforslag for Fauske fotballhall er det vurdert som naturlig at FA2 er vist i 

sammenheng med område for gang- og sykkelveg (GS3 og GS4). 

 

Rådmannen anbefaler å opprettholde foreliggende planforslag på dette pkt.  

 

 

NVE Region nord, 25.7.2014 

«Vi beklager sein tilbakemelding. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fotballhall med tilhørende vegsystem. 

 

Planområdet består i henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) av tykk 

havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges 

utfylling og/eller ny bebyggelse på slike arealer skal det gjøres en vurdering av om grunn- og 

terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. 

 

Plandokumentene viser at det er foretatt grunnundersøkelser, jfr. rapport fra Multiconsult 

datert 05.09.2013 og notat fra Multiconsult datert 19.07.2013. Rapporten beskriver hvordan 

fundamenteringen skal utføres. Videre sier den at det må tas hensyn til fremtidig 

byggeaktivitet og terrenginngrep i området. Disse kan være med på å endre 

grunnvannstanden, og forplante seg inn under deler av hallen, som igjen vil kunne gi 

skjevsetninger. 

 

NVE synes det er positivt at det er utført grunnundersøkelser og at det foreligger en 

geoteknisk vurdering, samt at det er stilt krav i planbestemmelsene om geoteknisk vurdering i 

forbindelse med tillatelse til tiltak. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at tiltaket kommer i 

tiltakskategori K3, jfr. veileder i NVEs retningslinje 2/2011 «Flaum- og skredfare i 

arealplaner» og at det da er krav om 3. partskontroll (uavhengig kontroll) av geoteknisk 

vurdering. Vi ber kommunen følge dette opp. 

 

Konklusjon 

 

Kommunen skal påse at faren for naturbetinget fare er tilstrekkelig utredet før 

reguleringsplan vedtas. NVE mener faren for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet på dette 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


plannivået, jfr. rapport fra Multiconsult datert 05.09.2013 og notat fra Multiconsult datert 

19.07.2013. Det er i tillegg stilt krav i planbestemmelsene § 5.1 a) om geotekniske 

utredninger i forbindelse med byggetillatelse. Under forutsetning av at vilkårene som er satt i 

Multiconsults geotekniske vurdering følges, har ikke NVE ytterligere merknader til 

detaljreguleringsplanen. 

 

Vurdering/anbefaling: 3. partskontroll (uavhengig kontroll) av geoteknisk vurdering fra 

Multiconsult vil det bli stilt krav om i byggesaken, jfr. planbestemmelsenes § 5.1 a). 

For øvrig ingen merknader. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 19.5.2014 
«Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: 

- Lov 24.6.2011 nr..29 om folkehelsearbeid 

- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern 

 

Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 

24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd 

med kommuneoverlegen. 

 

Generelt 

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, 

trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål ««å fremme 

folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant 

annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på 

helsen»». 

Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, 

drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for 

helseskade eller helsemessig ulempe. 

Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. 

Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange 

mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige 

forhold i virksomheten vurderes. 

 

Vår vurdering – Fauske fotballhall 
 

 I tilknytning til anleggsarbeidet under etablering av hallen, samt det ferdige bygget knyttes 

følgende kommentarer til planen etter vårt hjemmelsgrunnlag: 

 

Anlegg: 

- Støy- og forurensningshensyn overfor naboer må ivaretas under anleggstida. For 

støy gjelder føringer i arealretningslinjen T-1442-2012. Særlig gjelder det 

entreprenører som eventuelt må arbeide ut over normal arbeidstid. Boliger og 

andre støysårbare bygg i nærheten må ikke utsettes for støy ut over anbefalte 

grenser og definerte tidspunkt på døgnet. Behov for lempinger av støykrav må på 

forhånd avklares med kommunen, herunder HMTS, og varsles berørte naboer. 

Bygg: 

- Forebygging mot legionellasmitte via dusjer må inn som forutsetning ved 

prosjektering av dusjanleggene i bygget. Herunder gjelder minimumskrav til 



hetvannstemperaturer i nettet, maksimumstemperaturer på kaldvann i nettet og 

god tilrettelegging for regelmessig desinfeksjon/gjennomspyling. 

- Banedekke må være av type som ikke medfører inneklimaproblemer for brukerne. 

Herunder tenkes spesielt på eventuelt kunstgress.» 

 

Vurdering/anbefaling: Når det gjelder støy viser rådmannen til bestemmelsenes § 5, pkt. 5.5. 

Behov for lemping av støykrav må på forhånd søkes om og avklares med kommunen som 

påpekt av HMTS ovenfor. Det er naturlig at denne problemstillingen ivaretas i byggesaken. 

 

Problemstillingen vedrørende legionellasmitte ivaretas i byggesaksprosessen. Div. forskrifter 

setter krav til prosjekterende vedr. dette, bl.a. Forskrift om miljørettet helsevern av 25.4.2003 

nr. 486.  

 

 

Sametinget, 20.05.2014 

«Sametinget er tilfreds med at meldeplikten etter Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kulturminneloven) § 8 annet ledd er ivaretatt i § 5.1 rekkefølgebestemmelser bokstav d, og 

har ingen øvrige merknader til nevnte reguleringsplan for Fauske fotballhall. 

Det vises for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Fauske Eldreråd, 15.05.2014 

«Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall.» 

 

Vurdering/anbefaling: Ingen merknader. 

 

 

Faglig trafikkforum Fauske, 24.6.2014 

«Faglig trafikkforum Fauske hadde ovennevnte reguleringsplan til behandling på møte den 

18. juni 2014 og kommer med følgende uttalelse: 

 

Planen medfører økt bruk av området og dermed økt trafikk i området.  

Folkehelsekommunen Fauske har som mål å fremstå som byen der barn, unge og voksne 

benytter seg i størst mulig grad av sykkel og beina som fremkomstmiddel.  

 

Planen bør ses i sammenheng med plan for Vestmyra nye skole og omkringliggende sykkel- 

og gå nettverk samt parkeringsarealer, blant annet ny regulering av parkering langs 

Fugleveien. 

 

I forbindelse med utbygging av Vestmyra nye skole og omregulering av trafikken i dette 

området tenkes det ny parkeringsplass langs Fugleveien. I denne sammenheng bør en se på 

muligheter for samlokalisering av parkering, og redusere antall parkeringsplasser ved 

fotballhallen. 

 

I planen for fotballhallen er det tilrettelagt for over 240 parkeringsplasser, noe som tilsier at 

en har tilrettelagt for bilister og ikke for myke trafikanter. 

 



Det er ikke tilrettelagt for sykkelparkering med overbygg over. Dette er en absolutt 

nødvendighet i og med at det i meget stor grad er barn/ungdom som skal benytte hallen. 

 

Av de planlagte parkeringsplassene rundt bygget, er det 6 plasser tilrettelagt for 

bevegelseshemmede.  5 % av parkeringsplassene skal være for bevegelseshemmede, dermed 

er dette kravet ikke oppfylt. 

 

Det er tegnet inn parkeringsplasser helt opp til innkjørselen.  Dette kan innebære fare for 

myke trafikanter og andre bilister i forbindelse med rygging ut av parkeringsplassene.  Disse 

plassene bør tas bort og parkeringsplassene på østsiden bør begynne i rett linje ut fra bygget. 

 

I forbindelse med nye Vestmyra skole, og i samarbeid med Fauske videregående skole blir det 

lagt til rette for et helt nytt uteområde med uteanlegget som skal være både rekreasjonsareal 

og læringsareal for skolen, samt en ressurs både for nærområdet og hele Fauske kommune. 

Aktivitetsparken skal stimulere til aktivitet og sosialt samvær – ivareta fysisk og psykisk helse, 

og være et attraktivt område i alle aldre.  

 

Nettverket av asfalterte sykkel- og gåstier skal komme fra øvre/nedre Hauan, sentrum og 

Erikstad inn mot Idrettshallen, Vestmyra nye skole og Fauske videregående skole. Det legges 

opp til at alle barn og unge skal komme seg trygt til skolen, og i minst mulig grad bli kjørt.   

Det blir sykkelparkering for 300 sykler med overbygg i forbindelse med Vestmyra nye skole. 

 

Nettverket av sykkel- og gåstier må ses på i forbindelse med etablering av fotballhallen, og 

det må legges til rette slik at dette inngår som en naturlig del av området ved fotballhallen. 

 

Faglig Trafikkforum Fauske ønsker også en avgrensing mellom myke trafikanter og bilister 

slik at det lar seg gjøre å komme seg til inngangen med sykkel, eller som gående uten å måtte 

ferdes i, eller krysse gjennom områder med motorkjøretøyer.  

 

I forbindelse med bl.a. fotballturneringer o.l. vil det komme mange barn/ungdommer til 

området. Mange av disse kommer med buss og det må tilrettelegges slik at busser kan stoppe 

og sette av/ta barn/ungdommer på en trygg måte. 

 

Konklusjon:  
* Kravet om at 5 % av parkeringsarealene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede må 

imøtekommes. 

 

* Det må tilrettelegges for sykkelparkering med overbygg i nærheten av inngangspartiet. 

 

* Parkeringsplassen på østsiden fram mot innkjøringen fjernes.  Parkeringsarealene må 

starte lenger inn på plassen, f.eks ved enden av bygningen. 

 

* Det må ses på sammenheng mellom antall parkeringsplasser som planlegges i Fugleveien 

og parkeringsplassene ved fotballhallen. 

 

* Det må tilrettelegges avgrensing mellom myke trafikanter og bilister slik at det lar seg gjøre 

å komme seg til inngangen med sykkel, eller som gående uten å måtte ferdes i, eller krysse 

gjennom områder med motorkjøretøyer. 

 

* Det må etableres område hvor busser kan sette av/ta på barn/ungdom på en trygg måte.»  



 

Vurdering/anbefaling: Viser i utgangspunktet til vurdering/anbefaling ovenfor under Statens 

vegvesen Region nord. 

 

Samlokalisering av bilparkering med planlagt fremtidig parkeringsplass langs Fuglveien, 

tilknyttet utbygging av Vestmyra skole, kan løses som egen trafikksak (skiltsak) uavhengig av 

denne planbehandlingen.   

Rådmannen anser likevel muligheter for bilparkering som vist i foreliggende planforslag som 

nødvendig. 

 

I foreliggende forslag til detaljregulering for Fauske fotballhall er parkeringsplasser vist som 

en illustrasjon. Konkret halltype er ikke helt avklart og dermed er det heller ikke avklart hvor 

inngangspartiet blir.  

 

I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det vedlegges en detaljert situasjonsplan 

som bl.a. viser parkering (også sykkelparkering) innplassert, jfr. reguleringsbestemmelsenes § 

5, pkt. 5.1 b). Rådmannen forutsetter da at HC-plasser plasseres nærmest inngang. I revidert 

plankart av 10.7.2014 er det vist 12 HC-plasser. Bestemmelsene er justert tilsvarende. 

 

Det skal anlegges sykkelparkering nærmest inngangen til fotballhallen. Dette fremkommer i 

reguleringsbestemmelsenes, pkt. 4.5 a), jfr. pkt. 5.1 b) og c). 

 

Avstand mellom hall og parkeringsrekken (45 plasser) på vestsiden fra FA1 er 14 m. Kjøre-

/sykkel- og gangareal er romslig og burde være oversiktlig slik at man unngår farlige 

situasjoner. Rådmannen vurderer at området rundt kryss (FA1) kan skape uheldige situasjoner 

mellom biler og myke trafikanter. Rådmannen anbefaler derfor at de 5 sørvestligste 

parkeringsplassene tas ut av plankartet (gjenstår 40 plasser) og erstattes med annen veggrunn, 

jfr. revidert kart av 10.7.2014.   

 

Ved større arrangement der det vil være behov for bussparkering vil parkeringsarealene i nord 

og nordvest (40 m bredde) være godt egnet. Dette kan enkelt styres av arrangør eller halleier 

gjennom midlertidig oppslag/skilting og dirigering.  

 

 

 

Sisikveien Borettslag, 12.5.2014 

«Sisikveien Borettslag har gått gjennom planforslaget og har følgende merknader som 

borettslaget krever at det tas hensyn til for at borettslaget ikke skal få et dårligere bomiljø 

(støy, eksos m.m.). Vårt krav er at det settes støyskjerm mot Fugleveien, fra innkjøringen til 

Sisikveien og til innkjøringen Trostveien (jf. Kart). En slik løsning vil dempe støy, forhindre 

unødig ferdsel gjennom borettslaget og det vil også sikre barn mot eventuelle trafikkuhell. 

 

Vi ber videre om et avklarende møte mellom Fauske kommune og styret for Sisikveien 

Borettslag snarlig og før saken legges ut til behandling.»  

 

Vurdering/anbefaling: I foreliggende detaljregulering for Fauske fotballhall fremgår 

støykravene i bestemmelsenes § 5, pkt. 5.5. Bestemmelsene gjelder for det området som på 

plankartet er vist med reguleringsgrense.    

 



Sisikveien borettslag ligger utenfor planområdet og bestemmelsene gjelder isolert sett derfor 

ikke her. Boligene her er ført opp i tråd med gjeldende reguleringsplan for Vestmyra, vedtatt 

18.3.76. For disse bygningene gjelder krav til lydforhold i byggeforskriften som gjaldt da 

bygningen ble oppført, og miljøkrav som den gang ble satt i forbindelse med regulering av 

Vestmyra. Ved rehabilitering eller ombygging og dette er byggemeldingspliktig, kan nyere 

forskriftskrav gjøres gjeldende.  

 

Etter møte med John Bråthen (8.7.14), styreleder i borettslaget, fremkommer det at dagens 

tungtrafikk, bl. a. til IRIS Miljøstasjon, oppleves negativt støymessig for bomiljøet her. Det er 

derfor bekymring for hva etablering av fotballhallen vil tilføre av støy fra biltrafikk i tillegg til 

eksisterende situasjon. 

 

Rådmannen viser til at dersom det skjer endringer i støysituasjonen på stedet, kan man til en 

hver tid kontakte den som er årsak til denne endringen. For veitrafikkstøy i dette tilfellet kan 

man henvende seg til kommunen (lokal veimyndighet). De kommunale helsemyndighetene 

kan og kontaktes (Helse- og miljøtilsyn Salten IKS). For å sette krav til støyreduksjon på 

grunnlag av helselovgivningen må området befares og støyen måles. 

 

I foreliggende reguleringsplan fremkommer en uavklart situasjon med hensyn til omlegging 

av rv. 80, jfr. planbeskrivelse. Blir ny rv. 80 etablert med rundkjøring øst for fotballhallen blir 

det samtidig etablert ny atkomst til Vestmyra herfra. Dagens avkjørsel fra E6 til Fuglveien vil 

da høyst sannsynlig bli stengt for biltrafikk. I en slik situasjon vil store deler av Sisikveien 

borettslag få en betydelig bedre situasjon med hensyn til trafikkstøy.    

 

Rådmannen vurderer derfor at det kan være fornuftig å avvente hva som skjer i forhold til ny 

rv. 80 før det konkret tas stilling til støyskjerming mot dette borettslaget. Det fører til at man 

kan ta bedre beslutninger for fremtiden. Styreleder i Sisikveien borettslag er forelagt 

problemstillingen og er enig i at man avventer konklusjoner vedrørende fremtidig vegsystem. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL NY INNSTILLING: 

 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

PLUT-067/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

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

godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 

 

KOM-088/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

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 fremlagte forslag til detaljregulering for Fauske 

fotballhall, revidert 10.7.2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2014 - 2026, 2. GANGS BEHANDLING 

   

 
Vedlegg: Hovedplan vannforsyning 2014 – 2026 

Uttalelse fra Mattilsynet i e-post 14/8-14 

 

Sammendrag: 
 

 

Bakgrunn 

 

Gjeldende Hovedplan vannforsyning for Fauske kommune ble ferdigstilt i 1997 i en 

omfattende prosess som omfattet perioden 1997 – 2014. Planlagte prosjekter i 1997-planen er 

i hovedsak gjennomført.  

 

 

Status i forhold til Hovedplan vann 1997 

 

For å fange opp nye prosjekter som er tilkommet er tiltaksplanen i Hovedplan vann revidert i 

k-sak 55/02 den 20.06.02 samt i k-sak 42/05 den 27.06.05. De største endringene i 

revisjonene var følgende: 

 

 Overtakelse av Nedre og Øvre Valnesfjord vannverk samt sammenkopling av disse 

 Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg Valnesfjord 

 Sammenkopling av Lomi og Bursi vannverk i Sulitjelma 

 Ny vannforsyning til Finneidlia og til Fauske Handelspark 

 Ny vannforsyning til Hagenes og Bringsli i Valnesfjord 

 

Av større utbyggingsprosjekter de senere år kan nevnes: 

 

 Nytt vannbehandlingsanlegg Klungset 2003 

 Nytt vannbehandlingsanlegg Stengvann 2007 

 Nytt vannbehandlingsanlegg Valnesfjord 2012 

 

Alle vannverkene har fullrensing med ozonering m/ biofiltrering og UV-behandling. 

 

 

Ny Hovedplan Vannforsyning 



 

For å stake ut kursen mot framtiden ble det i 2012 besluttet å utarbeide en ny Hovedplan 

Vannforsyning for Fauske kommune. Utarbeidelsen er utført av firmaet Multiconsult AS i tett 

samarbeid med enhet VVA.  

 

Ny Hovedplan vannforsyning er vesentlig forenklet. Hovedplanen fra 1997 vil fortsatt være et 

viktig referanseverktøy i forhold til beskrivelse av kilder, forsyningsområder osv. 

 

De viktigste satsingsområdene for vannforsyningssektoren i årene som kommer er å sikre 

abonnentene godt vann ved å legge til rette for spyling og rengjøring av ledningsnettet. Dette 

gjøres ved å bygge nye kummer og legge til rette for spyling og pluggkjøring.  

 

Videre satses det på en planmessig utskifting av gamle og dårlige ledninger for å øke 

forsyningssikkerheten og minske lekkasjeandelene. 

 

Det planlegges også å bygge nye høydebasseng sentralt i nærheten av sentrum i Fauske og 

Valnesfjord for å øke sikkerheten knyttet til brannvann og ledningsbrudd. 

 

Videre legges det opp til sammenkopling av Nordvik vannverk med Valnesfjord vannverk. 

Dette på grunn av at Nordvik vannverk i dag ikke kan godkjennes uten fullrensing av vannet. 

I det samme området planlegges det å framføre vannforsyning til Strømhaugen. 

 

Et viktig prinsipp er at vannforsyningen i Fauske kommune skal drives mest mulig 

kostnadseffektivt med god driftskvalitet. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å legge ut Hovedplan vannforsyning 2014 – 2026 til 

offentlig ettersyn på servicetorget og på Fauske kommunes hjemmeside i perioden 

19.06.14 – 15.08.14. 

 

 

PLUT-057/14 VEDTAK-  17.06.2014 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å legge ut Hovedplan vannforsyning 2014 – 2026 til 

offentlig ettersyn på servicetorget og på Fauske kommunes hjemmeside i perioden 

19.06.14 – 15.08.14. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Det er kommet en kommentar i saken. Mattilsynet har ingen kommentarer eller anmerkninger 

til ny Hovedplan vann. 

 

 

Rådmannen fremlegger da Hovedplan vannforsyning 2014-2026 til politisk behandling.  

 



 

Økonomisk legges det til grunn en årlig investering på kr. 7 mill. i året i hele perioden. I 

tillegg vil det bli fremmet egne politiske saker for større investeringer så som: 

 

 Utbygging av ny infrastruktur i forbindelse med nye boligområder 

 Utbygging av ny infrastruktur i forbindelse med større nærings- og/eller 

industriområder 

 

I framlagt hovedplan framkommer plan for investeringer i tabell 8.2.5 på side 40. Av større 

investeringer kan nevnes: 

 

 Tilknytning Nordvik og Strømhaug vannverk, kr. 4 mill. (2014/15) 

 Tiltak ved Dam Stengvann, kr. 3,5 mill. (2014/15) 

 Diverse planer, saneringsplan, vedlikeholdsplan osv., kr. 1,1 mill. (2015) 

 Sikring av brannvannsdekning Søbbesva industriområde, kr. 1,5 mill. (2015/16) 

 Ombygging ventilhus Bremsebakken, kr. 4 mill. (2016/17) 

 Ny tankvogn, kr. 3 mill. (2018) 

 Høydebasseng Fauske vannverk, kr. 8 mill. (2019/20) 

 Høydebasseng Valnesfjord, kr. 6 mill. (2021/22) 

 Sammenkopling Tortenli-Løvgavlen, kr. 2 mill. (2023/24) 

 

 

Fauske kommune har i dag et gebyrnivå som er under sammenlignbare kommuner i Norge, 

jfr. figur 25 på side 42. I Hovedplan vannforsyning for 2014 – 2026 legges det opp til en 

gjennomsnittlig gebyrøkning på 5 % pr. år. Forutsetningen er at rentenivået ligger på samme 

nivå som i dag. 

 

 

 

RÅDMANNEN FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

PLUT-068/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE: 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 

 

 

KOM-089/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre vedtar Hovedplan vannforsyning 2014-2026. 



 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder VVA til videre forføyning    
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ADRESSER I KOMMUNEN I HENHOLD TIL MATRIKKELLOVEN-NYE VEINAVN 

TILRÅDNING ANGÅENDE SAMISKE PARALLELLFORMER FOR ENKELTE NAVN I 

FAUSKE KOMMUNE 

 
Vedlegg: 11-00071-16 Foreløpig tilråding.pdf 

Navnesaksskjema 1841 Fauske kommune Adressenavn.pdf 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Samisk stedsnavntjeneste har reist navnesak for å få fastsatt den samiske parallellformen for 

enkelte navn i navnesak 11/2014 fra Kartverket. 

 

Saken har vært ute på høring i 6 uker der særskilte lokale organisasjoner har blitt varslet i brev. 

Det har kommet inn et innspill fra Arran – lulesamisk senter: 

Innspill til høring angående samiske parallellformer for enkelte navn i Fauske kommune 

Vi viser til høring angående samiske parallellformer for enkelte navn i Fauske kommune, og 

tilhørende navnesaksliste som ligger ute på Fauske kommunes hjemmeside. 

Arran stiller seg positiv til initiativet fra Fauske kommune og Samisk stedsnavntjeneste om å få 

fastsatt samisk parallellform til enkelte navn i Fauske kommune. Stedsnavn utgjør en viktig del av 

både den samiske og den norske kulturarven, og er også en viktig markør for (samisk) identitet og 

tilhørighet. Derfor er det også av stor betydning at de samiske stedsnavnene kommer til syne i 

offentlige sammenhenger. Vi viser også til lignende prosesser som er gjennomført i både Tysfjord 

kommune/Divtasvuodna suohkan, samt Hamarøy kommune/Hábmera suohkan. 

Spesielt vil vi nevne verdien av at bynavnet Fauskes samiske parallellnavn Fuossko fastsettes. Å 

synliggjøre det samiske parallellnavnet på byen vil innebære at man gir anerkjennelse til Fauskes 

samiske kultur og historie. I den sammenheng ser vi det som viktig å påpeke at Fuossko ikke er et 

stedsnavn som er oppfunnet i nyere tid. Det har vært i bruk i lang tid og er i likhet med andre 

stedsnavn, samiske som norske, levende kulturminner. At høringen omfatter ulike stedsnavntyper 

- naturnavn, bostedsnavn og adressenavn - ser vi også som positivt. 

Når det gjelder skriveform av stedsnavn nr. 19 på navnesakslista, så vil vi foreslå skrivemåten 

Tjálalvisjávrre - dette ut fra navnedokumentasjon som vi har hentet inn i forbindelse med et 

stedsnavnprosjekt som Arran har ledet i dette området. 



Vi har registrert gjennom debatt i media at forslaget møter motstand fra enkeltpersoner. Vi 

ønsker derfor å knytte noen kommentarer til dette. Av historiske grunner ble samiske stedsnavn 

skrevet ut av det offentlige rom og fellesskapet gjennom generell forvaltningspraksis og det vi 

kjenner som fornorskingspolitikken. Når det samiske nå skrives inn igjen, og samiske stedsnavn 

synliggjøres, kan det oppstå motstand og motargumenter. Noen motargumenter vi kjenner fra 

andre områder hvor det har vært innført samiske parallellnavn, er at skilting på samisk er; 

«unaturlig og unødvendig», «dyrt og går utover andre ting», etc. I lys av den hundreårige samiske 

usynligheten i det offentlige rom, kan dette være forståelige motargumenter. Men slike 

motargumenter er likevel uakseptable og i strid med Grunnloven, Stadnamnlova m.m. Det samiske 

er ikke en særrettighet eller noe som blir innført på bekostning av andre kommunale oppgaver, 

men noe som er lovpålagt og i hovedsak finansiert av andre midler. 

Avslutningsvis forventer vi Fauske kommune forholder seg til loven i denne saken. Videre 

oppfordrer vi til at det samiske synliggjøres i form av skilting m.m. Arran er i ferd med å 

igangsette et samisk reiselivsprosjekt i lulesamisk område, som også innbefatter Fauske/Fuossko. 

En av målsettingene er å synliggjøre at Salten-regionen er et samisk område, noe som vil påvirke 

hele reiselivsnæringen positivt. Samiske stedsnavn og samiske veiskilt er et ledd i en slik 

synliggjøring som gjør regionen mer spesiell og attraktiv. 
Arran ønsker også å invitere Fauske kommune til nærmere samarbeid om samiske spørsmål. 

 

 

Konklusjon/Vurdering 

 

Rådmannen tar dette til etterretning og setter pris på et positivt engasjement fra Arran. 

I forbindelse med skrivemåten Tjálalvisjávrre/ Tjálanisjávrre er det Statens kartverk som er 

vedtaksmyndighet. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

PLUT-070/14 VEDTAK-  09.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 

 

KOM-090/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt med 25 mot 3 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 godkjenner Fauske kommune de framsatte samiske 

parallellformer, som er listet i navnesak 11/2014, uten endringer. 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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HOLTAN KRAFT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE HOLTAN 

KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE -HØRING 

   

 
Vedlegg: -Høringsbrev med vedlegg 

-Søknaden om konsesjon 

 

 

Sammendrag: 
 

Kraftverket planlegges i Korsåga, og vil utnytte et nedbørfelt på 3,1 km
2
 og et fall på 295 m, fra 

inntaket på kote 345 til kraftstasjon på kote 50. Det skal bygges et coandainntak, og 

inntaksdammen vil bli cirka 3 m lang og ca. 2 m høy. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til 

kraftstasjonen gjennom et 1250 m langt rør som skal graves ned. Frem til inntaket skal det 

bygges en ca. 830 m lang veg fra eksisterende skogsbilveg. I tillegg er det behov for ca. 10 meter 

ny permanent veg fra eksisterende skogsbilveg og frem til planlagt kraftstasjonsplassering. Fra 

kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 100 m 22 kV jordkabel frem til eksisterende linjenett. 

 

 Middelvannføringen i vassdraget er 215 l/s. maksimal slukeevne for kraftverket er 400 l/s. 

Maksimal effekt ut på nettet er 0,95 MW. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på 3,53 GWh. 

Tiltaket vil medføre redusert vannføring på en ca. 1300 m lang strekning av elva. Det er planlagt 

slipp av helårig minstevannføring på 12 l/s.  
 

Saksopplysninger: 

 

NVE ber Fauske kommune gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. 

valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. 

landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få 

betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan 

redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold 

knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer. 

 

De biologiske utredningene har vurdert at tiltaket har middels negativ konsekvens for det 

biologiske mangfoldet. 

 

Tiltaket fører til et bortfall av 0,36 km2 INON område i sone 2, som betyr at tiltaket reduserer 

inngrepsfrie områder som er mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep. 



 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Lanskapsverdien i form av synlige stryk eller foss er begrenset da elva er mye skjult av skog. I 

flomperioden er den godt synlig.  

 

Den har liten verdi som fiskeelv. 

 

Områdets verdi som friluftslivsområde er begrenset. Øvre del hvor demningen er planlagt 

etablert er i nærheten av Finneidfjellet som er et mye brukt turområde vinter og sommer. 

Finneidfjellet er også klassifisert som et svært viktig friluftslivsområde i friluftslivkartleggingen. 

Utbyggingen vil ikke berøre dette område. Det positive er bygging av vei til inntaket som vil føre 

til lettere adkomst til fjellområdene. 

 

Rådmannen vurderer at etablering av minikraftverk i Korsåga ikke har vesentlig negative 

konsekvenser for de forhold som er vurdert og anbefaler at tiltaket gis konsesjon. 

 

Planstatus på området er LNF- A. Rådmannen har i tidligere søknader om småkraftverk som 

ligger i LNF område vurdert anlegg til småkraftverk som stedsbunden næring og krever dermed 

ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

PLUT-079/14 VEDTAK-  26.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 



 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

KOM-091/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Veien til inntaket blir åpen for allmennheten. 

 

 

Arealplanstatus er LNF-A som tillater kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og 

krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Arealplanlegger til videre forføyning    

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/7703      

      Arkiv sakID.:   14/1742  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    085/14 FORMANNSKAP Dato:  29.09.2014 

 092/14 KOMMUNESTYRE  02.10.2014 

 

 

 

 

FRITAK FRA POLITISKE VERV OG VALG AV NYTT MEDLEM I PLAN- OG 

UTVIKLINGSUTVALGET - KAI INGE SLETVOLD 

   

 
Vedlegg: Bekreftelse på flytting 

Plan- og utviklingsutvalget 2011-2015 

 

Sammendrag: 
 

Kai Inge Sletvold fikk i kommunestyresak 67/13 innvilget permisjon fra sitt verv som fast 

medlem i plan- og utviklingsutvalget fram til og med august 2014. Tore Stemland ble i 

permisjonstiden valgt inn som fast medlem. 

 

Fra 01.07.2014 meldte Sletvold registrert utflytting fra kommunen og tapte dermed valgbarheten 

jf. kommuneloven § 15 første ledd. Vi har fått bekreftelse på at han, innen det siste året i 

valgperioden, ikke vil bli å flytte tilbake til kommunen. 

 

Rådmannen ber kommunestyre velge nytt fast medlem til plan- og utviklingsutvalget for resten 

av valgperioden, jf. kommuneloven § 16 tredje ledd. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kai Inge Sletvold innvilges fritak fra sitt verv som fast medlem av plan- og 

utviklingsutvalget for resten av valgperioden. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges: 

 ……………………………………………….. 

 

 

FOR-085/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet. 

 

 

KOM-092/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo: 

Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges: 



 Tore Stemland 

 

Som nytt 3. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges: 

 Dag-Willy Nyrud 

 

Rådmannens forslag til innstilling med FRP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kai Inge Sletvold innvilges fritak fra sitt verv som fast medlem av plan- og 

utviklingsutvalget for resten av valgperioden. 

 

2. Som nytt medlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden velges: 

 Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord 

 

3. Som nytt 3. varamedlem i plan- og utviklingsutvalget for resten av valgperioden 

velges: 

 Dag-Willy Nyrud, Leivset, 8211 Fauske 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kai Inge Sletvold H.O. Christiansens vei 7 7048 TRONDHEIM 

Dag-Willy Nyrud Leivset 8211 FAUSKE 

Tore Paul Stemland Stemland 8215 VALNESFJORD 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/6714      

      Arkiv sakID.:   14/1540  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    083/14 FORMANNSKAP Dato:  29.09.2014 

 093/14 KOMMUNESTYRE  02.10.2014 

 

 

 

ENDRING AV GRENSER MELLOM VALGKRETS 02 FINNEID OG VALGKRETS 03 

FAUSKE 

   

 
Vedlegg: K-sak 74/13 

Kart – Utdrag fra gjeldende kommunedelplan 

Kart – Endring av valgkrets Finneid 

Kart – Skravert valgkrets Finneid 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret vedtok i sak 74/13 følgende: 

 

Området etter avkjøring Greplyngveien langs Rognveien mot Tinkeliheia endrer 

valgkrets fra valgkrets 03 Fauske til valgkrets 02 Finneid. 

 

Vi har fått saken tilbake fra Kartverket. Beskrivelsen i vedtaket er ikke god nok og de ber oss 

beskrive grensen nærmere mot eksisterende avgrensning. 

 

Vedtaket i sak 74/13 tok utgangspunkt i Greplyngveien. Grensen vil i så fall gå rett gjennom et 

boligfelt. I tillegg er det i tidligere kommuneplan inntegnet et boligfelt i Lilleheia. Det er også 

inntegnet et boligfelt fra Greplyngveien mot utbygde Finneidlia.  

 

Det eneste naturlige skille i området er elv som kommer ned på nordvestre side av opparbeidet 

parkeringsplass nord for Finneidlia 2. I planen er det inntegnet et grøntområde langs denne elva. 

 

Rådmannen vil derfor anbefale at grensen mellom valgkrets Finneid og Fauske legges langs 

denne elva opp til eksisterende grense, som vist på vedlagte kart. Areal nedenfor Rognveien 

legges til valgkrets Fauske. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for 

opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal 

nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 Finneid. 

 

 

FOR-083/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for 

opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal 

nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 Finneid. 

 

 

KOM-093/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Grense mellom valgkrets 02 Finneid og 03 Fauske legges langs elv nordvest for 

opparbeidet parkeringsplass nord for Finneidlia 2 opp til eksisterende grense. Areal 

nedenfor Rognveien legges til valgkrets 03 Fauske fram til grense valgkrets 02 Finneid. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Oppmålingsingeniør til videre forføyning    

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/5502      

      Arkiv sakID.:   14/1302  Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    082/14 FORMANNSKAP Dato:  29.09.2014 

 094/14 KOMMUNESTYRE  02.10.2014 

 

 

 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - FASTSETTING AV VALGDAG 

   

 
Vedlegg: Brev datert 12.06.2014 fra Kommunal- og regionaldepartementet 

 

Sammendrag: 
 

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er i statsråd 6. juni 2014 fastsatt 

til mandag 14. september 2015.  

 

Etter valglovens § 9-2 kan kommunestyret, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta 

at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle 

valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

 

Fra valget i 2005 har valglokalene i Fauske kun holdt åpent på mandag. Tidligere hadde vi 

praksis å holde åpent søndag i kretsene Fauske, Sulitjelma og Strømsnes. De andre tre kretsene 

hadde åpent kun valgdagen. 

 

I evalueringen etter valget 2005 var stemmestyrelederne positive til 1 dagers valg.  Fra valget i 

2007 ble også stemmetidene på valgdagen økt. Forhåndsstemmegivningen har gått greit med økt 

åpningstid enkelte dager. 

 

Med henvisningen til evalueringen etter valg 2005 vil rådmannen foreslå at kommunestyret 

vedtar å avholde valg i alle kretser kun en dag. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 14. september 2015. 

 

 

FOR-082/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 14. september 2015. 

 



 

KOM-094/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

I forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Fauske 

kommune valg mandag 14. september 2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Valgstyre    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/8455      

 Arkiv sakID.:   14/1952  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    095/14 KOMMUNESTYRE Dato:  02.10.2014 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 002/14: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING, SULITJELMA 

TURISTSENTER 

 

VEDTAK : 
 

I hht. Delegasjonsvedtak av sak 05/10gjøres slikt vedtak: 

Sulitjelma turistsenter gis serveringsbevilling til drifta av servering av 

overnattingsvirksomhet i Daja, 8230 Sulitjelma. 

 

 Organisasjonsnr.:            912 537 803 

 Styrer:                             Bjørn Thomas Hansen 

 Åpningstider:                 mandag – søndag kl. 09:00 – 02:00 

 

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet. 

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

 

Bestemmelsen i røykeloven må følges. 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-095/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/8456      

 Arkiv sakID.:   14/1953  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    096/14 KOMMUNESTYRE Dato:  02.10.2014 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 14/6452 I 14/1505 25.06.2014 Valnesfjord 

Helsesportssenter 

MARMORPRISEN 2002 - 

ORIENTERING 

 14/7855 I 14/1819 26.08.2014 Norges Idrettsforbund TAKKEBREV 

 14/8624 I 14/1990 22.09.2014 Nei til EU NEI TIL EU OG JA TIL 

FOLKESTYRE! 

 14/8692 I 14/1317 24.09.2014 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

PRESSEMELDING - HAR 

TILLIT TIL AT KOMMUNENE 

TENKER LANGSIKTIG NÅR 

DE TAR OPP LÅN 

 

 

 

 

 

KOM-096/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Referatene ble tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/8758      

      Arkiv sakID.:   14/2019  Saksbehandler:  Frank Bernhardsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    087/14 FORMANNSKAP Dato:  29.09.2014 

 097/14 KOMMUNESTYRE  02.10.2014 

 

 

 

FOTBALLHALL - UTVIDET/ENDRET FINANSIERING 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

 

Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak for 2012 bl. a. gjort følgende vedtak vedr. kommunens 

engasjement i prosjekt ny fotballhall på Fauske: 

 

1. Klargjøring av tomt – kr 9,4 mill. + mva. 

2. Investeringstilskudd til Fauske Sprint i fm realisering av hallen – kr 5 mill. (fra 

hjemfallsfondet) 

3. Årlig driftsgaranti inntil kr 0,4 mill. kr. + mva. så lenge behovet er tilstede 

 

Det ligger også et ubetinget krav om at hallprosjektet skal være fullfinansiert og at et 

driftsbudsjett skal utarbeides. 

 

I forbindelse med søknad om spillemidler har kommunestyret senere også gitt nødvendig 

kommunal garanti for disse i hht krav i gjeldende regelverk. 

 

Frem til nå har Fauske kommune bekostet følgende: 

 

1. Nødvendige grunnundersøkelser 

2. Kostnader ved utarbeidelse av reguleringsplan for det aktuelle området. 

 

Dette utgjør samlet ca. kr 1,21 mill (inkl. mva). 

 

Prosjektet står nå foran et avgjørende punkt mht realisering. Følgende kostnadskalkyle 

m/tilhørende finansieringsplan er utarbeidet av Fauske Sprint: 
 

Kostnader 

 

Hall og tomt                    38 849 250  

 IPAS - innhold i hallen (kunstgress, tribune 

med mer)                      3 187 080  Fastpris 

Overnatting med mer ifm. byggeprosess                         300 000  Estimat 

Avfall                         300 000  Estimat 

Innhold graderober, kantine, møterom og 

toaletter                      2 500 000  Estimat 

Byggeledelse                         500 000  Estimat 



Byggelånsrenter                      3 000 000  Estimat 

Sum                    48 636 330    

   
Finansiering 

  Tomtefinansiering                    10 540 000  Fauske kommune 

Spillemidler                    10 080 000  Godkjent av kulturdep. 

Sponsorstøtte Fauske kommune                      5 000 000  Fauske kommune 

Sponsorstøtte private aktører med avtaler                    12 000 000  Allerede godkjente avtaler 

Dugnad                      1 500 000  

Arbeidstimer (kr 500 pr 

time) 

Salg av stoler                      1 500 000  

 Ikke avklart sponsorstøtte, eventuelt høyere 

lån                      1 000 000  

 Lån DNB                      7 000 000  

 Sum                    48 620 000    

 

Rådmannen konstaterer at det fortsatt gjenstår noen elementer før prosjektet er endelig 

fullfinansiert.  

 

Som rådmannen har orientert formannskap/kommunestyre om vil det være en klar fordel at 

Fauske Sprint selv står som tiltakshaver for hele prosjektet. Dvs. også opparbeidelse av 

tomtegrunnen. Det vil fjerne all tvil mht. ev fremtidige utfordringer mht. grunnforholdene. 

 

Det innebærer imidlertid at kommunens videre engasjement må gis som et investeringstilskudd 

og dermed finansieres via kommunens driftsbudsjett. Samtidig reduseres planlagt låneopptak og 

fremtidige utgifter til renter og avdrag bortfaller. 

 

I tillegg må tilskuddet nå som finansieringsplanen viser økes tilsvarende mva. – til kr 11.750 

mill. kr. Fratrukket det som allerede er brukt gjenstår kr 10,54 mill. 

 

Rådmannen forutsetter ellers at det skal inngås en avtale med Fauske Sprint hvor de ulike 

elementer i kommunens engasjement/andre forutsetninger framgår. 

 

Kommunens engasjement i prosjektet er betydelig. Kommunestyret har gjennom sine vedtak 

prioritert dette engasjementet. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med 

realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra 

hjemfallfondet. 

2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for 

prosjektet. 

3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk 

driftsbudsjett kan dokumenteres 

 

 

FOR-087/14 VEDTAK-  29.09.2014 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med 

realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra 

hjemfallfondet. 

2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for 

prosjektet. 

3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk 

driftsbudsjett kan dokumenteres. 

 

 

KOM-097/14 VEDTAK-  02.10.2014 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Fauske kommune øker sitt investeringstilskudd til Fauske Sprint i forbindelse med 

realisering av ny fotballhall fra kr 5 mill. til kr 15,54 mill. Tilskuddet finansieres fra 

hjemfallfondet. 

2. Kommunestyret forutsetter at Fauske Sprint fullt og helt står som tiltakshaver for 

prosjektet. 

3. Kommunens engasjement er avhengig av at prosjektet fullfinansieres og at et realistisk 

driftsbudsjett kan dokumenteres. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef stab til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


