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Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 
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Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef 

Salten Kommunerevisjon 

Bibliotekene 

Lokal presse 
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Gruppeledere 

 

Utskrift er foretatt den  17.12.14  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort på kommunens hjemmeside. 

 

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

 

Kommunestyret besøkte Fauske kulturskole og fikk høre fiolin-, fløyte-, drama-, piano-, gitar-

, treblåser og messingblåserelever. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til sakslista: 

 Spørsmål tas til slutt før sak unntatt offentlighet. 

 Spørsmål fra forrige møte fra Jørn Stene blir besvart. 

 Ekstra sak – grunngitt spørsmål 

 

Sakslista ble enstemmig godkjent. 

 

Inhabilitet: 

 Tom Vidar Karlsen: Sak 115/14 

 

 

Kenneth Svendsen (FRP) innvilget permisjon fram til sak 109/14. 

Marit Stemland (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 120/14. 

 

Spørsmål fra forrige møte fra Jørn Stene: 

Rådmannens svarte. Liste underleverandører fra Hent. Klage på innsyn ble sendt til 

Fylkesmannen i Nordland. Klagen ble tatt til følge. Liste er sendt klager. 

Endring av underleverandører skal godkjennes av Fauske kommune. Har fått en forespørsel 

fra Hent og denne er godkjent av kommunen. Pris er en saklig begrunnelse. Rådmannen skal 

ha et møte med Fauske Eiendom hvordan vi skal foreholde oss til flere forespørsler fra Hent. 

 

Spørsmål som besvares i neste møte: 

Ronny Borge: 

Underentreprenører Vestmyra skole. Fylkesmannen har sagt at Hent skal forholde seg til liste 

over underentreprenører. 

Eirik Barstrand: 

Hvordan har prosessen vært mot underentreprenører som står på lista etter forespørsler fra 

Hent? 

 

 

I sak 123/14 ble dørene lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 5. 
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 Arkiv sakID.:   14/2737  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    108/14 KOMMUNESTYRE Dato:  16.12.2014 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 7/2014 og 8/2014 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2014 og 8/2014 godkjennes. 

 

 

KOM-108/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    105/14 FORMANNSKAP Dato:  01.12.2014 
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ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE - UTREDNING OG VURDERING AV 

KONSEPTET ”TURBINEN” VERSUS HELT NYTT BYGG  

   

 
Vedlegg:  Siv.Ing. Trond Thorvaldsen projektadministrasjon as: Notat 5.11.2014 Allaktivitetshuset 

”Turbinen” Fauske kommune – vurdering av skisseprosjektet utarbeidet av Rodeo arkitekter as og 

Dyrøy og Moen as arkitekter relatert til tekniske og økonomiske forhold 

Tilbakemeldinger fra RIene – e-post 10.10.2014 fundamentale utfordringer knyttet til 

skisseprosjektet Allaktivitetshuset ”Turbinen” 

Copwi   Prosjekt Partner: 28.04.2008 Tilstandsrapport Fauske Rådhus - Rehabilitering  

Bedriftskompetanse as: 11.11.2014 en bedriftsøkonomisk vurdering av å bygge nytt 

Allaktivitetshus 

 

Sammendrag: 
 
Tidligere vedtak 

Kommunestyret har behandlet Allaktivitetshuset ”Turbinen”, sak 061/13 3. oktober 2013. 

Arbeidet tok utgangspunkt i formannskapsbehandlingen 30. september 2013, sak 076/13.  

 

Slik administrasjonen har tolket kommunestyrets vedtaket skal det legges til grunn en 

livssyklustilnærming i kartleggingen, analysene og vurderingene av løsningen for 

Allaktivitetshus, jfr. punkt 2 i vedtak ” 2 – Rådmannen bes om å kvalitetssikre og avstemme 

behovet for areal opp mot eiendomsprosjektet.”   

 

Eiendomsprosjektet er forankret i en livssyklustilnærming for enkelt bygg og hele porteføljen av 

formålsbygg i kommunen. Planleggingen av Allaktivitetshuset er et av flere prosjekter i 

administrasjonens arbeid med å optimalisere kommunens bygningsportefølje og 

tjenesteproduksjon.  
 

Organisering av arbeidet 

Det har vært viktig for rådmannen å kvalitetssikre arbeidet som er utført i konseptet ”Turbinen” 

opp mot føringene i kommunens eiendomsprosjekt. Arbeidet med å vurdere ”Turbinen” som 

konsept for Allaktivitetshus har blitt ledet av prosjektleder Evald Solbakken, KF Fauske 

Eiendom og  

kommunalsjef Arve Rolandsen. 

  
Hovedproblemstillinger 

Rådmannen legger med dette fram sak om Allaktivitetshus i Fauske med tanke på å avklare 

følgende problemstillinger: 



 
1. Hvordan løser ”Turbinen” kommunens behov for Allaktivitetshus – utredning og vurdering av 

tekniske og økonomiske konsekvenser av å rehabilitere eksisterende bygg og utvide arealet ved å 

bygge nytt.  

2. Investeringsramme for å rive dagens bygg (gammelt rådhus), opparbeide eksisterende tomt og 

bygge nytt Allaktivitetshus på tomten. 

3. Prosjektkostnader for nytt Allaktivitetshus (eksklusive prosjekteringskostnader)  

4. Måltall for areal nytt Allaktivitetshus 

Rådmannen har hatt som førende oppgave å få gjort utredninger i forhold til hvilken løsninger 

som er minst kostnadskrevende for kommunen og som samtidig ivaretar behovet for 

Allaktivitetshus på en tilfredsstillende måte.  

 

Figuren under gir et forenklet bilde av hovedproblemstillingene (eksklusive 

prosjekteringskostnadene ved et nytt Allaktivitetshus).  
 

 

 

 

 
 

 

Turbinen som konsept for Allaktivitetshus  

Arbeidet med kulturhus startet i 2006 med behovsvurderinger og med design- og 

arkitektkonkurranse i 2008, som omhandlet Fauske Rådhus og planer om ”Turbinen”.  

 

HOVEDBESLUTNINGER ALLAKTIVITETSHUS 

Kommunestyrets	
beslutnings-
alterna ver	

Turbinen	som	konsept	
(rehabilitering	av	
eksisterende	bygg,	
opparbeidelse	av	
tomt	og	nybygg)		

Ny 	konsept	(rivning	
av	eksisterende	bygg,	
opparbeidelse	av	
tomt	og	nybygg)	

Prosjektkostnad	nybygg	
kr.	40.000.-	per	m2.	

Størrelse	nybygg	cirka	
2450	m2	

Prosjektkostnad	nybygg	
kr.	60.000.-	per	m2.	

Størrelse	nybygg	cirka	
1635	m2	

Prosjektkostnad	nybygg	
kr.	50.000.-	per	m2.	

Størrelse	nybygg	cirka	
1960	m2		

Ny	
investeringsramme	
for	Allak vitetshus	
(110,8	mill.	2014	

kroner)	



Kommunen har engasjert Innkjøpsservice Advokatfirma as (IS) og Siv.Ing. Trond Thorvaldsen 

Prosjektadministrasjon as (TT) i arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlag for en 

totalentreprise for Allaktivitetshuset ”Turbinen”.  

 

I følge skisseprosjektet datert 14.06.2014, har arkitektene i skissefasen arbeidet i tett samarbeid 

med tekniske rådgivere. Følgende står å lese i skisseprosjektets kapittel 1.1. OM 

SKISSEPROSJEKTET:         

 

” I skisseprosjektfasen har arkitekt kontrahert rådgivende ingeniører på akustikk, ventilasjon, 

statistikk/bygningsfysikk og brannsikkerhet, samt kostnadsvurdering. Løsninger for 

brannsikkerhet, akustikk etc. er kun løst på skisseprosjektnivå – selve prosjektering vil inngå som 

en del av forprosjektet. Vi har dog samarbeidet tett med rådgivere gjennom hele 

skisseprosjektfasen, for å sikre at eksempelvis forhold knyttet til akustikk løses som en integrert 

del av prosjektet.”    

 

Kommunen vurderte, med tanke på hva som var brukt av tid og ressurser på skisseprosjektet, at 

det prosjekterte tegningsmaterialet datert 14.06.2013, var tilstrekkelig for utlysning av 

konkurranse. Dette ble også bekreftet av arkitektene i møtene 16.09.2014 og 29.10.2014.  

 

Etter en gjennomgang av skisseprosjektet med IS og TTs rådgivere har det blitt åpenbart en 

rekke problemstillinger som ikke er hensyntatt eller tilfredsstillende løst jfr. tilbakemeldingene 

fra RI´ene 10.10.2014 Allaktivitetshuset ”Turbinen” og notat fra Siv.Ing. Trond Thorvaldsen 

Prosjektadministrasjon as datert 5.11.2014. 

 

Utredning og vurdering av tekniske og økonomiske konsekvenser av å rehabilitere 

eksisterende bygg 

 

Når det gjelder teknisk vurdering av eksisterende bygg – gammelt rådhus – påpekes det i notatet 

fra TT 5.11.2014 at alt teknisk anlegg må rives og byttes ut. Med hensyn til det bygningsmessige 

konkluderer rapporten med at alt utenom selve betongkonstruksjonen i yttervegg og dekker, samt 

tak må rives/renskes ut. Selv om betongkonstruksjoner og tak kan rehabiliteres så er det behov 

for betraktelige utbedringer også av disse bygningsdelene, for å få et bygg som tilfredsstiller 

dagens krav (TEK10). Usikkerhet med hensyn på fundamenter, lekkasjer, fukt og mugg 

medfører at vi ikke kan se at det eksisterende bygningsmasse representerer noen merverdi i 

forhold til å rive og bygge nytt.  

I kostnadsvurderingen som Thorvaldsen har gjort for «Turbinen» som konsept viser 

beregningene at en gjennomføring  dette konseptet vil kreve investeringer i størrelsesorden  160 

mill  

 

Også ny tilstandsrapport fra Cowi som har  gjort en teknisk vurdering av gammelt rådhus viser at 

en rehabilitering vil være en omfattende oppgave med mange store usikkerhetsmomenter . Cowi 

trekker fram mange av de samme forhold som Thorvaldsen har påpekt , bla annet at byggets 

eksisterende fundamentering må reetableres og bygges opp på nytt for å kunne tilfredsstille 

dagens krav til lasteevne. Det samme også med eksisterende bæresystem som vil kreve store 

inngrep og forsterkninger utfra de planer som er tenkt for gjenbruk av bygget . En endring av 

byggets funksjon til bibliotek tilsier økt belastning ut over det som er sitasjonen i dag. Cowi 

vurderer det også som nødvendig å gjøre geotekniske vurderinger av løsningen som tenkes med 

etablering av mellombygg og storsal på et lavere nivå enn eksisterende bygg. Dette antas å kunne 

gi store utfordringer i forhold til stabilitet og grunnvannsnivå og betyr usikkerhet mht. om økt 

belastning er ok. Cowi har også gjort en kostnadsvurdering knyttet til å rehabilitere bygget til 



dagens TEK 10 krav. Ut fra dette kostnadsoppsettet ser vi at en «reperasjon» av bygget alene er 

kalkulert til nær 39 mill. I dette tallet er ikke medregnet ekstra kostnader som følge av usikre 

grunnforhold og geotekniske betraktninger, heller ikke forhold knyttet til det å tilpasse ny 

bygningsmasse til eksisterende rådhus.  

 

Cowi konkluderer i sin rapport at det er forbundet med stor usikkerhet og kostnadsmessig risiko 

å rehabilitere samt gjennomføre de funksjonelle grep som er planlagt på gamle rådhus.  

 

 
Nytt Allaktivitetshus – rivning av eksisterende bygg, opparbeidelse av tomt og utomhusareal, og 

nybygg 

 

Investeringsramme i intervallet mellom 106,5 og 122,6 mill. kroner 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i tidligere satt kostnadsramme på 127 mill. kroner for 

prosjektet. Medregnet LCC kostander gir dette en investeringsramme i intervallet 106,5 og 122,6 

mill. 2014 kroner. Beløpet inkluderer ikke prosjekteringskostnader for et nytt Allaktivitetshus.  

 

Gitt investeringsrammen, rivningskostnader eksisterende bygg på kr. 5000.- per m
2
 (6,345 mill. 

2014 kroner), tomtekostnader på 1,5 mill. 2014 kroner og kostnader utenomhus tilsvarende 5,0 

mill. 2014 kroner har Bedriftskompetanse as (BK) vurdert størrelsen på et nytt Allaktivitetshus.  

 
3 hovedalternativer for prosjektkostnader nybygg 

Allaktivitetshus er en kompleks type bygning som kan oppføres med svært ulike krav til 

funksjoner og kvaliteter.  

 

Basert på erfaringer fra andre har BK valgt 3 ulike nivåer på prosjektkostnader for nybygg 

Allaktivitetshus. Kostnader til inventar er ikke hensyntatt. Allaktivitetshus er et dyrt hus å bygge, 

og kvadratmeterprisen er anslått å ligge mellom kr. 40.000.- og 60.000.-.   

 

En lav kvadratmeterpris er kr. 40.000.-, mens en høy er kr. 60.000.-. Midtpunktet er kr. 50.000.- 

per m
2
. Disse kvadratmeterprisene utgjør kommunens hovedalternativer.  

 

Med en livssykluskostnad på 127,4 mill. kroner, prosjektkostnad for nybygg på kr. 40.000.- per 

m
2
,
 
og en investeringsramme på 106,5 mill. 2014 kroner, vil det gi et Allaktivitetshus på cirka 

2340 m
2
.  

 

Med en livssykluskostnad på 127,2 mill. kroner, prosjektkostnad for nybygg på kr. 60.000.- per 

m
2
, og en investeringsramme på 115,4 mill. 2014 kroner, vil Allaktivitetshuset få et areal i 

størrelsesorden 1845 m
2
.  

 

Med en livssykluskostnad på 127,3 mill. kroner, prosjektkostnad for nybygg på kr. 50.000.- per 

m
2
, og en investeringsramme på 122,6 mill. 2014 kroner, vil Allaktivitetshus bli på om lag 2060 

m
2
 alt annet likt.   

 

Figuren under gir en oversikt.  
 



 
 

Livsyklusbetraktninger Allaktivitetshus 

Dersom man legger til grunn en livssyklustilnærming, jfr. kommunens eiendomsprosjekt, og 

inkluderer årlige FDVU kostnader og rehabiliteringskostnader etter 30 års drift, men eksklusive 

inntekter/kostnader som følge av endret drift i tjenesteproduksjon er de tre hovedalternativene 

like gode økonomisk for kommunen.  

 

Med en prosjektkostnad på kr. 40.000.- per m
2
, investeringsramme på 106,5 mill. kroner og et 

areal på 2340 m
2
 kommer kommunen like godt ut av det som å velge en dyrere løsning med 

prosjektkostnader på kr. 60.000.- per m
2
, investeringsramme på 122,6 mill. kroner og et areal på 

1845 m
2
. Det samme gjelder for alternativet med en prosjektkostnad på kr. 50.000.- per m

2
, 

investeringsramme på 115,4 mill. kroner og et areal på 2060 m
2
.  

 

Arealet bestemmes blant annet av størrelsen på prosjektkostnadene for nybygg, 

rivningskostnadene for eksisterende bygg (fast sum), tomtekostnadene (fast sum) og utomhus 

kostnadene (fast sum). Tre hovedalternativer for prosjektkostnader nybygg er brukt henholdsvis 

kr. 40.000.-, kr. 50.000.- eller kr. 60.000.- per m
2
.   

 

Rehabiliteringskostnadene etter 30 års drift og årlige FDVU kostnader vil avhenge av 

prosjektkostnaden per m
2 

nybygg. Desto dyrere prosjektkostnad (bedre materialvalg) desto 

lavere rehabiliteringskostnader og årlige FDVU kostnader alt annet likt.  

 

Dagens bygg rives og nytt Allaktivitetshus settes opp. Samfunnshuset selges for kr. 10.000.000.- 

etter omregulering av tomten. Leieavtalen med kulturskolen avsluttes.  

 

3 ALTERNATIVE STØRRELSER FOR ALLAKTIVITETSHUS GITT 

LIVSYSKLUSKOSTNADER PÅ 127 MILL. KRONER 

2340 2060 1845



Figuren under gir en oversikt over livssykluskostnadene for de tre hovedalternativene for 

Allaktivitetshus. Merk at det ikke er tatt hensyn til eventuelle endringer i inntekter/kostnader i 

selve tjenesteproduksjonen.  
 

 
 

 

Konklusjon  

Konseptet Turbinen som Allaktivitetshus avsluttes grunnet de store tekniske og økonomiske 

konsekvensene for kommunen jfr. notat fra Siv.Ing. Trond Thorvaldsen Prosjektadministrasjon 

as datert 5.11.2014.  

 

Bedriftskompetanse as har gjort analyser og beregninger av et nytt Allaktivitetshus basert på en 

livssykluskostnad på 127 mill. kroner.  

Ved en svært lav prosjektkostnad for nybygg på kr. 40.000.- per m
2
 vil et nytt Allaktivitetshus 

være i størrelsesorden 2340 m
2
. Ved en høy prosjektkostnad på kr. 60.000.- per m

2
 vil nybygget 

bli om lag 1845 m
2
. En prosjektkostnad på kr. 50.000 per m

2
 vil gi et nytt Allaktivitetshus i 

størrelsesorden 2060 m
2
.  

 

 

Saksopplysninger: 

Til hovedspørsmålet om videreføringen av Turbin som konsept for Allaktivitetshus vil 

rådmannen anbefale at man tar hensyn til de store tekniske og økonomiske konsekvensene denne 

løsningen vil ha for kommunen. Det vil si at Turbinen som konsept avsluttes.  

 

Til hovedspørsmålet om investeringsramme for et nytt Allaktivitetshus anbefaler rådmannen at 

det legges det til grunn 115,4 mill. 2014 kroner og en livssykluskostnad på 127 mill. 2014 

kroner.  

 

Det anbefales at det velges en løsning for nytt Allaktivitetshus som balanserer behovet for areal 

på den ene siden, og en løsningen som er minst kostnadskrevende på sikt for kommunen på den 

andre siden.  

 

Rådmannen legger til grunn en prosjektkostnad nybygg på kr. 50.000.- per m
2
 og et areal på om 

lag 2060  m
2
.  

I forhold til arealrammen en har operert med i tidligere oppstillinger (3805m2), tilsier dette en 

betydelig reduksjon i størrelse på bygget. Rådmannen er likevel av den oppfatning at det vil være 

TOTALT 

(Livssyklus - 

LCC) 

Investeringer 
FDVU-kostnader 

egne bygg
EKSTERN HUSLEIE DRIFTSEFFEKTER Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Investering 106,5 mill. kroner. 

Rivning; tomte- og 

utenomhuskostnader; nybygg. 

Prosjektkostnad nybygg kr. 40.000.- 

per m2. Nytt bygg 2340 m2. 

Nåverdi 127,4 mill. kroner 

(livssyklustilnærming)  

127 421 804   102 350 962    38 133 252            -4 617 274              -                           5 549 736                -8 889 964               -6 816 261  

Investering 115,4 mill. kroner. 

Rivning; tomte- og 

utenomhuskostnader; nybygg. 

Prosjektkostnad nybygg kr. 50.000.- 

per m2. Nytt bygg på 2060 m2. 

Nåverdi 127,2 mill. kroner 

(livssyklustilnærming)  

127 185 854   110 908 654    30 772 774            -4 617 274              -                           4 274 957                -8 889 964               -6 598 814  

Investering 122,6 mill. kroner. 

Riving, tomte- og 

utenomhuskostnader; nybygg. 

Prosjektkostnad nybygg kr. 60.000.- 

per m2. Nytt bygg på 1845m2. 

Nåverdi kr. 127,3 mill. kroner 

(livssyklustilnærming)

127 265 230   117 831 731    25 055 502            -4 617 274              -                           3 281 815                -8 889 964               -6 440 172  



mulig å dekke de fleste sentrale funksjoner som Allaktivitethuset er ment å dekke innenfor en 

slik arealramme. Dette utfra det en har sett på av sambruksløsninger og vurderinger opp mot 

kommunens totale bygningsmasse.   

 

Formannskap og kommunestyre gis en oppdatert orientering når det har blitt utarbeidet en mer 

detaljert rom og funksjonsbeskrivelse for nytt Allaktivitetshus.  

 

Merk at verken endringer i inntekter/kostnader i tjenesteproduksjon eller prosjekteringskostnader 

er inkludert i vurderingene.  
 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 

 

1. Konseptet med ”Turbinen” som Allaktivitetshus for Fauske kommune avsluttes. 

2. Dagens bygg (gamle rådhus) rives, eksisterende tomt og utomhusareal 

opparbeides og nytt bygg oppføres  

3. Samlet investeringsramme eksklusive prosjekteringskostnader er 115,4 mill. 2014 

kroner 

4. Livssykluskostnadene er 127 mill. 2014 kroner eksklusive endringer i 

inntekter/kostnader tjenesteproduksjon og prosjekteringskostnader nybygg. 

5. Rom og funksjonprogram fremlegges til godkjennning i kommunestyret 

6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle nytt konsept for 

allaktivitetshuset. 

7. Behandles i Formannskapet 2. februar 2015. 

8. Formannskap og kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med prosjektet nytt 

Allaktivitetshus i Fauske. 

 

 

FOR-105/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Konseptet med ”Turbinen” som Allaktivitetshus for Fauske kommune avsluttes. 

2. Dagens bygg (gamle rådhus) rives, eksisterende tomt og utomhusareal 

opparbeides og nytt bygg oppføres  

3. Samlet investeringsramme eksklusive prosjekteringskostnader er 115,4 mill. 2014 

kroner 

4. Livssykluskostnadene er 127 mill. 2014 kroner eksklusive endringer i 

inntekter/kostnader tjenesteproduksjon og prosjekteringskostnader nybygg. 

5. Rom og funksjonprogram fremlegges til godkjennning i kommunestyret 

6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle nytt konsept for 

allaktivitetshuset. 

7. Behandles i Formannskapet 2. februar 2015. 

8. Formannskap og kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med prosjektet nytt 

Allaktivitetshus i Fauske. 

 

 

KOM-109/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 



Asbjørn Hjemås foreslo: 

1. «Turbinen» skal være basis for videre utvikling av Allaktivitetshus i Fauske sentrum. 

2. Konseptet «Turbinen» forbedres og optimaliseres hva angår tekniske løsninger og 

egnethet for anbudsinnbydelse. 

3. Omfanget av ombygginger i det gamle rådhuset reduseres i forhold til foreliggende 

skisseprosjektet utarbeidet av Rodeo arkitekter as og Dyrøy og Moen as. 

 

 

Anne Godding (R) foreslo på vegne av R, SV og FL: 

Ut fra den økonomiske situasjonen i Fauske kommune utsettes videre utredning av 

prosjektet Kulturhus/allaktivitetshus. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres. 

 

R/SV/FL’s forslag ble forkastet med 18 mot 13 stemmer. 

Hjemås’ forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Konseptet med ”Turbinen” som Allaktivitetshus for Fauske kommune avsluttes. 

2. Dagens bygg (gamle rådhus) rives, eksisterende tomt og utomhusareal 

opparbeides og nytt bygg oppføres  

3. Samlet investeringsramme eksklusive prosjekteringskostnader er 115,4 mill. 2014 

kroner 

4. Livssykluskostnadene er 127 mill. 2014 kroner eksklusive endringer i 

inntekter/kostnader tjenesteproduksjon og prosjekteringskostnader nybygg. 

5. Rom og funksjonsprogram fremlegges til godkjenning i kommunestyret 

6. Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle nytt konsept for 

allaktivitetshuset. 

7. Behandles i Formannskapet 2. februar 2015. 

8. Formannskap og kommunestyre ber rådmannen jobbe videre med prosjektet nytt 

Allaktivitetshus i Fauske. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur    

Leder Fauske Eiendom KF    

Prosjektleder til videre forføyning    

Rådmann    
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VALNESFJORD SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DIVERSE UTREDNINGER OG 

ANBEFALINGER TOMTEVALG 

   

 
Vedlegg:  Norconsult -  Planprogram med merknadsbehandling, datert 2014-11-14 

 Norconsult -  Konsekvensutredning, datert 2014-11-17 

 Norconsult -  Trafikkanalyse Valnesfjord Skole, datert 2014-11-14 

 Norconsult - Notat Valnesfjord skole og flerbrukshall. 

Parkeringsmuligheter 

 Thorvaldsen Prosjektadministrasjon - Notat Vurdering av forskjeller på 

tomt 1 og   2 mht. sambruksmuligheter, datert 19.11.14 

 Thorvaldsen Prosjektadministrasjon - Notat Vurdering av risiko- og 

kostnadskonsekvens ved å gjennomføre en  totalentreprisekonkurranse 

med to alternative tomter, datert 19.11.14 

 Bedriftskompetanse - en bedriftsøkonomis vurdering av Valnesfjord skole 

og flerbrukshall, datert 27.11.14 

 Framdriftsplan Valnesfjord skole og flerbrukshall 

 

 

Sammendrag: 
 

Bakgrunn 

 

Kommunestyret i Fauske kommune gjorde i sak 004/14 den 13.02.2014 vedtak om at det skal 

bygges ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.  Som oppfølging av kommunestyrevedtaket 

engasjerte kommunen ekstern konsulent for å bistå med å undersøke og vurdere den beste 

plasseringen (tomteanalyse).  

 

Tomteanalysen ble lagt fram for Formannskapet (sak 023/14) i møte den 24.03.2014.  Rapporten 

anbefalte, av flere hensyn, at man går videre med det alternativet som innebærer ny skole og 

flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen.   

 

Formannskapet gjorde her følgende vedtak: «Formannskapet tar orienteringen vedrørende 

tomteanalyse av skoleområde Valnesfjord til etterretning.   Rådmannen bes framlegge en 

utredning og kostnadsberegning for alternativ b og d.»  Merknad:  Alternativ b innebærer 

bygging av ny skole ved nåværende skole.   Alternativ d innebærer bygging på ny tomt sør for 

idrettsbanen.    

 



Som følge av vedtaket i sak 023/14 fremmet Rådmannen en sak i Formannskapet (saksnummer 

073/14) den 11.09.2014 om valg av tomteløsning. Administrasjonen anbefaler at man går videre 

med det alternativet som innebærer ny skole og flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for 

idrettsbanen. Dette er begrunnet med at denne løsningen er den økonomisk billigste for 

kommunen.  

 

Følgende vedtak ble gjort:  «Formannskapet tar orienteringen til tomtealternativer for nye 

Valnesfjord skole til orientering. Formannskapet gir rådmann i oppgave å arbeide videre med de 

to alternativer (3 og 4) basert på de signaler som er fremkommet i formannskapet». 

 

Alternativ 3 innebærer å bygge ny skole med flerbrukshall på eksisterende tomt, mens 

alternativ 4 innebærer å bygge ny skole med flerbrukshall på ny tomt.   

 

I det videre benevnes bygging på eksisterende tomt som alternativ 1, og bygging på ny 

tomt som alternativ 2.  

 

 
 

Skissert plassering av ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.  Alternativ 1 (også benevnt 

alternativ 3 og alternativ b).   Alternativ 2 (også benevnt alternativ 4 og alternativ d).    

 

 

Utredningsarbeid  

 

Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket om at det ønskes å jobbe videre med to mulige 

lokaliseringer igangsatt arbeid på flere områder for å bringe klarhet i hvilket alternativ det  



vil være mest riktig å fortsette med i den videre prosessen. Følgende forhold er så langt søkt 

utredet/avklart : 

 

1. Reguleringsmessige forhold for de to tomtealternativene  

2. Arbeid med rom- og funksjonsprogram for skole- og flerbrukshallen, herunder også å 

gjøre vurderinger av mulige konsekvenser ved å fortsatt holde åpen to mulige 

lokaliseringer 

3. Avtale med grunneier om erverv av tomtegrunn   

 

 

Reguleringsmessige forhold for de to tomtealternativene 

 

Til hjelp i arbeidet med å få laget ny reguleringsplan for skoleområdet har kommunen engasjert 

Norconsult. Følgende alternativer inngår i dette planarbeidet: 

 

 Bygge ny skole med flerbrukshall på eksisterende tomt (alternativ 1), jf. 

Tomteanalysen 

 

 Bygge ny skole med flerbrukshall på ny tomt (alternativ 2), jfr. Tomteanalysen 

 

Krav om planprogram  

Begge alternativene vil kreve omregulering da det vil berøre områder regulert til friområde i 

gjeldende reguleringsplan. Nødvendig oppgradering /utvidelse av eksisterende adkomstveier vil 

også i begge tilfeller berøre privat grunn og vil kreve erverv av grunn 

 

Alternativ 2 vil likevel kreve en mer omfattende reguleringsprosess ettersom dette    

innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF A-

formål) til utbyggingsformål.  

Det fremgår av forskrift om konsekvensutredninger § 3 bokstav d) at «detaljreguleringer som 

innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering» skal behandles etter forskriften 

dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i § 4.  

Forskriften § 4 slår bl.a. fast at planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom 

de «…c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 

herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til 

utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, 

og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser».  

Deler av planområdet hvor det planlegges utbygging er registrert som «svært viktig 

friluftsområde» (kategori A). Planarbeidet faller derfor inn under bokstav c.  

I samsvar med dette har Norconsult utarbeidet planprogram for denne reguleringssaken.  Det er i 

planprogrammet foreslått at to fagområder skal konsekvensutredes;   

 

 Fagtema Nærmiljø og friluftsliv 

 Fagtema Trafikkanalyse.    

 

Offentlig høring  

 

Forslag til planprogram har vært ute på offentlig høring i 6 uker med høringsfrist 13.11.2014.  

Ved høringsfristens utløp var det kommet inn totalt 10 innspill/merknader.  Disse er sammenstilt 



og kommentert i vedlagte planprograms kap 1.  Planprogrammet er videre revidert i forhold til 

de innkomne innspill og merknader.   

Følgende har gitt innspill / merknader til planprogrammet:   

 Fauske kommune – Hovedverneombudet 

 Fylkesmannen i Nordland  

 Fauske lysverk 

 Sametinget 

 FAU Valnesfjord 

 Valnesfjord flerbrukshall AS 

 Valnesfjord IL – Ski 

 Statens vegvesen 

 Grunneiere av gnr. 56 bnr. 17, 57 og 58 

 Valnesfjord Nærmiljøutvalg.   

 

Det er ikke framkommet innsigelser eller varsel om innsigelser senere i planprosessen.  Derved 

kan det ikke fremmes innsigelser mot reguleringsplanen dersom reguleringsplanen er i samsvar 

med planprogrammet.   

Det er heller ikke framkommet krav om temaer til ytterligere konsekvensutredning.  Det er 

derved ikke behov for ytterligere konsekvensutredninger i denne saken dersom 

reguleringsplanen er i samsvar med planprogrammet.  

I forhold til valg mellom alternativ 1 og 2 (se foran) har Norconsult oppsummert innspillene i 

gjengitt i tabellen nedenfor : 

 

 

 Ønsker alternativ 

1 (eksisterende 

tomt) 

Ønsker 

alternativ 2 (ny 

tomt) 

Ingen 

preferanser 

Fauske kommune – 

Hovedverneombudet 
 X  

Fylkesmannen i 

Nordland  
  X 

Fauske lysverk   X 

Sametinget   X 

FAU Valnesfjord  X  

Valnesfjord 

flerbrukshall AS 
 X  

Valnesfjord IL – Ski  X  

Statens vegvesen   X 

Grunneiere av gnr. 

56 bnr. 17, 57 og 58 
 (X)  

Valnesfjord 

Nærmiljøutvalg.   
 X  

 

 



 

Konsekvensutredning – tema nærmiljø og friluftsliv 

 

Som del av arbeidet med reguleringsplan har Norconsult gjennomført konsekvensutredning 

innenfor tema nærmiljø og friluftsliv. Konsekvensutredningen har omhandlet begge 

lokaliseringsmulighetene.    

 

 Alternativ 1: Ny skole og flerbrukshall plasseres på eksisterende tomt like ved nåværende 

skole. 

 Alternativ 2: Ny skole og flerbrukshall plasseres på ny tomt ned mot Straumen / elva.  Ny 

tomt ligger sør for idrettsplassen og sør og vest for skolen og barnehagen.   

 

Konsekvensutredningen er gjennomført i samsvar med planprogrammet, og utredningsarbeidet 

har vært lagt opp etter den anbefalte metoden for denne type konsekvensutredninger.   

Begge alternativ ligger i områder som av Salten friluftsråd er verdisatt som A-områder – Svært 

viktige friluftsområder.   

Som det framgår av konsekvensvurderingen i rapportens kapittel 7.1. og 7.2., vurderes alternativ 

2 å være bedre enn alternativ 1 for nærmiljø og friluftsliv spesielt i anleggsfasen men også i 

driftsfasen.   

I driftsfasen vil alternativ 2 ha en liten positiv effekt på nærmiljø og friluftsliv.  

 

Konklusjonen i konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv er å gå videre med alternativ 2 

i den videre planleggingen av skole og flerbrukshall i Valnesfjord.  

 

 

Konsekvensutredning - tema trafikkanalyse 

 

Også trafikkanalysen er gjennomført i samsvar med planprogrammet.  Vi gjengir her fra 

trafikkanalysens konklusjon (kapittel 3).  

Begge alternative plasseringer av skolen ligger nær ved hverandre, og det er derved ikke store 

forskjeller mellom alternativene fra et trafikalt perspektiv.  Her oppsummeres forskjellene og 

hvilken plassering av skolen som anbefales fra et trafikalt perspektiv. 

 

Likheter i begge alternativene 

Det generelle veinettet nær skolen er likt og adkomster til skolen skjer via Fylkesvei 530 i begge 

alternativer. Den nordre og den søndre adkomsten er like dårlig egnet som skolevei i begge 

alternativene.  

 

Forskjeller mellom alternativene 

Den store trafikale forskjellen mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at i alternativ 1 er de 

trafikale funksjonene spredd til to adkomster, men i alternativ 2 er de samlet til én adkomst. 

Generelt medfører én adkomst et enklere og mer ryddig system.  

Alternativ 2 gir også bedre mulighet for en ryddig kiss & ride-sone for levering av barn. Denne 

sonen er helt separert fra øvrig parkering, og det er derfor ikke noen risiko at annen trafikk vil 

føre til en utrygg situasjon for elevene.  

I alternativ 2 er parkeringsplassene samlet på en plass istedenfor to plasser. Det lager en 

situasjon med færre konfliktpunkter hvilket er trafikkmessig gunstig.  

I alternativ 2 er det tegnet inn to mulige plasseringer av parkeringsplass, den ene løsningen er at 

eksisterende parkeringsplass omkring Holmstrømsgarasjen innløses, og at dette området blir 



felles parkeringsplass for kirken og skolen med flerbrukshall. Området består av to eiendommer 

(56/55 og 56/56. Det er en og samme grunneier for begge eiendommene, og grunneren her er 

ikke avvisende til spørsmål om et mulig kjøp.   

I den andre løsningen etableres en ny parkeringsplass lagt til området bak Holmstrømgarasjen.  

Trafikkmessig og teknisk vil denne løsningen også være et godt alternativ, så ut fra dette vil 

bygging på ny tomt uansett om en velger den ene eller den andre løsningen for parkeringsplass 

være det beste trafikksikkerhetsmessig.   

 

Anleggstrafikk til alternativ 1 kan bli en utfordring med tanke på at den nye skolens plassering er 

så nært eksisterende skole. Samme utfordring er ikke aktuell i samme grad for alternativ 2. 

 

Rapporten konkluderer med at alternativ 2 anbefales. Dette er det alternativet som gir enklest og 

mest ryddig trafikksituasjon for elevene på skolen. 

 

Arbeid med rom og funksjonsprogram for skole og flerbrukshall -  vurderinger av de to 

tomtealternativene    

 

Også arbeidet med romprogram har vært lagt opp utfra to mulige lokaliseringer. Rådgivere og 

medhjelpere her har vært Thorvaldsen Prosjektadministrasjon som har vært innleid gjennom 

Innkjøpsservice Advokat firma AS.  

Arealprogrammet er på det nærmeste ferdig, og detaljert program legges fram for Formannskap 

når tomtepørsmålet er avklart  

 

Under arbeidet med romprogrammet har en også sett på hvilke forskjeller det vil være på de to 

tomtealternativene i forhold til sambruk av arealer mellom skole/flerbrukshall. Det er også gjort 

en vurdering av risiko- og kostnadskonsekvens ved å gjennomføre en entreprise-konkurranse 

med to alternative tomter.   

 

Forskjeller på sambruksmuligheter på tomt 1 og 2 

Nedenfor gis en oversikt over arealer som en under programmeringen har vurdert kan sambrukes 

mellom skole og flerbrukshall: 

1. Flerbrukshallen er skolens gymsal med tilhørende garderober mv 

2. Skolens hovedinngang og samlingsrom er også flerbrukshallens publikumsinngang og 

foaje 

3. Skolens garderobe og toaletter for trinn 8 -10 er også flerbrukshallens 

publikumsgarderobe og toaletter 

4. Skolens kantinekjøkken (sidekjøkkenet til skolekjøkkenet ) og samlingsrom tjener også 

som kiosk/cafe for flerbrukshallen 

5. Ett av skolens grupperom (i tilknytning til bibliotek og samlingsrom) tjener også som 

kontor /vaktrom for flerbrukshallens tilsynsvakter på kveldstid 

6. Skolens personalrom med tilhørende møterom (som slås sammen til et stort møterom) 

fungerer også som møte-og «sosialt» rom for flerbrukshallen  

7. Skolens renholdsentral betjener også flerbrukshallen 

 

Tomt 1 (eksisterende skoletomt) vanskeliggjør optimalisering av sambruksmuligheter pga. 

tomtens store terrengforskjeller. Bygging på denne tomten, med eksisterende skole i drift, 

forutsetter at ny skole plasseres i den sydlige delen av eksisterende skolegård. Da lar det seg 

vanskelig gjøre å legge flerbrukshallen på samme plan som skolens hovedinngang/ foajé 

(samlingsrommet). Dersom skole og flerbrukshall ikke skal være helt separate bygninger må 

flerbrukshallen i så fall skytes inn i skråningen ned mot idrettsbanen. I beste fall vil da 



sambruksmulighetene forutsette økte kommunikasjonsarealer og en ekstra heis, dvs. høyere 

byggekostnader. En slik løsning vil også gi betydelig høyere kostnader mht. grunnarbeider og 

fjerning av masser. Et alternativ vil være å bygge skole og flerbrukshall som separate bygg, med 

flerbrukshallen på samme tomt som kunstgressbanen.  

Ved slik løsning vil en miste de fleste av sambruksmulighetene nevnt ovenfor (2, 3, 4, 5, og 7) i 

tillegg vil skolen ikke lenger ha innendørs forbindelse til gymsalen. Konsekvensene vil være at 

arealene for flerbrukshallen må økes betraktelig , iom. at funksjoner som ellers kunne vært i 

sambruk med skole da må legges til flerbrukshallens areal. Et forsiktig anslag tilsier en 

arealøkning på minimum 200m2   

 

 

Tomt 2 (nabotomt syd for eksisterende skole) muliggjør optimalisering av samtlige 

sambruksmuligheter nevnt ovenfor. Denne tomten ligger også bedre til rette med tanke på 

sambruk av kunstgressbanen og flerbrukshallen. Det vil antakelig også være lettere å få til gode 

løsninger mht. trafikk til og fra skole og hall. Denne tomten gir også bedre muligheter mht. 

skjerming av utearealer mot vær og vind 

 

Hensynet til skolemiljøet for elevene og arbeidsmiljøet til lærerne og bygningsarbeiderne i 

byggeperioden  

 

En stor utfordring med tomt 1 er ulempene knyttet til bygging med skole i drift. Hele 

skolegården mot syd blir da en anleggsplass, med de sikrings- og støyutfordringer dette gir. 

Anleggsvei tett på Valnesfjord barnehage er heller ikke uproblematisk (antakelig må det i 

byggetiden anlegges en midlertidig ny adkomst til barnehagen). Og når det nye skolebygget står 

ferdig, gjenstår fortsatt riving av eksisterende skolebygninger og anlegging av ny skolegård. 
Det henvises her til arbeidsmijøbestemmelsene i opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. 

 

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, jf. opplæringsloven § 9-1.                

Arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1.  

 

 

Vurdering av risiko- og kostnadskonsekvens ved å gjennomføre en entreprise-konkurranse med 

to alternative tomter.   

 

Rapporten fra Thorvaldsen Prosjektadministrasjon er klar i sin vurdering på at det vil koste 

betydelig mer å gjennomføre en anbudsprosess med to alternative tomter enn om valget av tomt 

er avklart. Årsaken til dette kan oppsummeres i følgende:  

 

 Selve konkurransegrunnlaget blir atskillig mer omfattende da program og 

tekniske beskrivelser/ kravspesifikasjoner må legge to alternativer til grunn.  

 Rigg-muligheter og anleggsvei/ adkomst i byggetiden må beskrives dobbelt. 

 SHA-/HMS-forhold må beskrives dobbelt, da den ene tomten innebærer bygging 

tett på eksisterende skole og barnehage, med begge disse i drift.  

 Det må legges ned mer arbeid mht. avklaring av premisser for avgjørelse av 

konkurransen.  

 Evalueringsarbeidets omfang dobles. 

 Entreprenørenes kostnader med utarbeiding av tilbud og løsningsforslag blir 

tilnærmet doblet. Honorar/godtgjørelse til tilbydere som ikke vinner konkurransen 

må følgelig økes tilsvarende.  



 Tilbudsprisene vil antakelig ligge høyere enn normalt, da entreprenørene vil 

dekke inn sine økte kostnader med tilbudsutforming. 

 

Med hensyn til mulig risiko ved å utlyse konkurransen med to alternative sier rapporten at det er 

rimelig å anta at følgende forhold kan utgjøre en risikofaktor: 

 

1. Det er høy risiko for ingen (eller bare en) inngir tilbud, og at konkurransen dermed blir 

mislykket. Dette vil nok være avhengig av hva som tilbys i honorar/godtgjørelse for å 

delta i konkurransen, og kanskje også av hvor mange andre konkurranser av tilsvarende 

art og omfang som utlyses på samme tid. Entreprenørene vil antakelig prioritere 

konkurranser hvor det koster mindre å utarbeide tilbud, og hvor det også er lavere risiko 

for å ikke bli antatt.  

 

2. Det er høy risiko for at de tilbudene man eventuelt får inn, ikke bare ligger høyere i pris 

enn normalt, men også at løsningsforslagene er mindre gjennomarbeidet. Hvis det skal 

utarbeides to løsningsforslag, så vet man jo i utgangspunktet at minst ett av dem ikke blir 

realisert.     

 

 

 

Avtale med grunneier om erverv av tomtegrunn   
Alternativ 2 forutsetter at det inngås avtale med grunneier om kjøp av gnr. 56, bnr 5 i Fauske 

kommune. 

Det foreligger nå 3 uavhengige takstvurderinger for naboeiendommen, og kommunen er nå i 

relle forhandlinger med grunneier med sikte på å inngå avtale om kjøp av eiendommen under 

forutsetning av at alternativ 2 velges.  Det vises her til rådmannens muntlige orientering vedr. 

forslag til avtale. 

 

For eventuell erverv av tomtegrunn (gnr 56/55 og 56/56) til felles parkeringsplass for kirken og 

skole/flerbrukshall foreslår Rådmannen at dette tas opp til vurdering på et senere tidspunkt 

dersom slik løsning for parkering blir anbefalt. 

 

 

Økonomiske forskjeller mellom de to tomtealternativene 
 

Ved behandlingen i Formannskapet, sak 073/14 ble det lagt ved en økonomisk analyse  

av de to hovedalternativene for tomtevalg.  I beregningen var det lagt inn prosjektkostnader 

bygging av skole- og flerbrukshall, tomtekostnader (erverv og opparbeidelse av tomt) samt  

FDVU kostnader. Basert på de tallstørrelsene som da var kjent viste analysen en forskjell i 

nåverdi på 4,6 mill til fordel for bygging på ny tomt.  

Med bakgrunn i de nye opplysningene som er fremkommet gjennom det utredningsarbeid som 

har pågått siden saken sist var til behandling i formannskapet er tallene i tabellen oppjustert i 

henhold til disse.   

Utregningen i tabellen nedenfor viser igjen at beste alternativ for tomtevalg for Valnesfjord 

skole- og flerbrukshall utfra økonomiske forhold er ny tomt framfor bygging på eksisterende 

tomt. Tallene denne gang viser også at de sparte kostnadene ved å velge alternativ 2 er økt fra 

tidligere beregning og utgjør i oppdatert versjon 10,8 mill 

Det som særlig slår ut og påvirker økningen i forskjell på de to tomtealternativene er at alternativ 

1 gir høyere prosjektkostnader pga at denne løsningen er mer arealkrevende. 

I oppjustert tabell er det innlagt økte kostnader til erverv av tomt jfr. høyeste takst  



Konklusjonen er imidlertid såpass robust at kostnadsforskjellen mellom lav takst og høy takst 

ikke påvirker resultatet.  

 

 

 
 

 

 

Rådmannens vurdering: 

 

Tidsperspektivet er kritisk i forhold til planprosessen, og  

for å vinne tid har Rådmannen bedt om at konsekvensutredningene og fastsetting av 

planprogrammet parallellkjøres med arbeidet som pågår for å ferdigstille rom- og 

funksjonsprogramet og også den videre prosessen med utarbeidelse av anbudsdokumenter.  

Dersom ny skole og flerbrukshall skal være ferdig til skolestart 2017 må byggestart skje  

senest januar 2016. Dette betyr igjen at prosjektet må være klart for å bli konkurranseutsatt tidlig 

på nyåret 2015.    

 

 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt, dvs alternativ 2 . 

 

 

FOR-112/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Formannskapet/kommunestyret vedtar at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord 

planlegges på ny tomt, dvs. alternativ 2. Skolen planlegges for 220 elever. 

Formannskapet/kommunestyret ber om å få fremlagt totalt og endelig forslag til 

kostnadsoverslag for ny skole og flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres i henhold til 

kommunestyrevedtak i sak 005/13 som hovedentreprise med administrert sideentrepriser 

 

Alt	3	(B) Alt	4	(D)

		NÅVERDI
Ny	lokasjon	på	

eksisterende	tomt	
Ny	tomt	i	
Valnesfjord

Differanse	i	nåverdi	
alt.	3	(B)	og	alt.	4	(D)

Tomtekostnader	inkl.	

erverskostnader 6	870	780NOK							 8	012	200NOK							 1	141	420NOK													
Nybygg	skole 95	750	865NOK					 95	750	865NOK					 -NOK																							

Nybygg	flerbrukshall 40	520	525NOK					 36	326	738NOK					 4	193	787NOK													

Salg	gammel	skole	 1	777	993-NOK							 5	333	978-NOK							 3	555	985-NOK													

Sum	investeringer 141	364	178NOK			 134	755	825NOK			 6	608	352-NOK													

Rehabilitering	etter	30	år 11	789	996NOK					 11	297	416NOK					 492	580-NOK															

Forvaltning	og	drift	i	40	år 88	553	632NOK					 84	853	905NOK					 3	699	726-NOK													

TOTALE	KOSTNADER 241	707	806NOK			 230	907	147NOK			 10	800	659-NOK										



Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt, dvs alternativ 2 . 

 

 

KOM-110/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) fremmet følgende forslag på vegne av SV, R, FL, KRF, AFI og 

FRP: 

Kommunestyret vedtar at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord planlegges på ny tomt, 

dvs. alternativ 2. Kommunestyret ber om å få fremlagt totalt og endelig forslag til 

kostnadsoverslag for ny skole og flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres i henhold til 

kommunestyrevedtak i sak 005/13 som hovedentreprise med administrert sideentrepriser 

 

Arne B. Vaag (V) foreslo: 

1. Kommunestyret vedtar bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt dvs. alt. 2. 

2. Kommunestyret vedtar at prosjektet gjennomføres som totalentreprise. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig forkastet. 

V’s forslag ble forkastet med 30 mot 1 stemme. 

SV/R/FL/KRF/AFI/FRP’s forslag ble vedtatt med 30 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord planlegges på ny tomt, 

dvs. alternativ 2. Kommunestyret ber om å få fremlagt totalt og endelig forslag til 

kostnadsoverslag for ny skole og flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres i henhold til 

kommunestyrevedtak i sak 005/13 som hovedentreprise med administrert sideentrepriser 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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BARNEHAGESTRUKTUR FAUSKE SENTRUM 

   

 
Vedlegg: 1) En bedriftsøkonomisk vurdering av barnehagestrukturen i Fauske sentrum 

2) Utredning barnehagestruktur, Fauske sentrum  

3) Skisse på mulig arealløsning Erikstad skole  

4) Høringsdokument fremtidig barnehagestruktur Fauske sentrum  

5) Høringsuttalelse fra:  

 SU Vestmyra barnehage  

 Ansatte Fauske familiesenter  

 Barnevernstjenesten, Fauske  

 PPT, Fauske kommune  

 Verneombud, barne- og familieenheten  

 Hovedverneombud, Fauske kommune  

 FO-klubben, Fauske kommune  

 Utdanningsforbundet Fauske 

 SU Hauan barnehage  

 Integreringsenheten, Fauske  

 SU Erikstad barnehage  

 NSF, Fauske  

 Fagforbundet, Fauske 

 

 

 

Sammendrag: 
 

Viser til K-sak 98 /13 hvor det i forbindelse med budsjettvedtaket for 2014 ble bedt om utreding 

av barnehagestrukturen i Fauske sentrum.  

 

Fauske kommune har pr i dag 3 kommunale barnehager i Fauske sentrum. Dette er Erikstad 

barnehage (2 avdelinger), Vestmyra barnehage (7 (6) avdelinger) og Hauan barnehage (2 

avdelinger).  

 

Bakgrunn for utredning av barnehagestruktur i Fauske sentrum er følgende: 

 Konsekvensen av vedtatt skolestruktur, hvor vi får ledige skolebygg  

 I tillegg til dette er Erikstad barnehage i midlertidige lokaler og må finne sin løsning. 

Vestmyra barnehage består av 2 bygg, hvorav det ene bygget har lav tilstandsgrad. Hauan 

barnehage er beliggende i skolebygg som blir ledig ved iverksettelse av ny skolestruktur.  



 Målet til Fauske eiendom KF er å utnytte kommunens egne lokaler til egen egnet drift 

med høy kvalitet over lang tid. Eiendomsforetaket har som oppgave å ha en total 

gjennomgang av kommunens bygningsmasse, med sikte på oppgradering eller avhending 

av egne bygg.  

 Oppvekstområdet sitt behov for gjennomgang av egen drift med tanke på effektivisering 

og rasjonalisering.  

Det har lenge vært faglig begrunnede ønsker om å samlokalisere virksomhetene innenfor barne- 

og familieenheten. Barne- og familieenheten består av barnevernstjenesten, familiesentret og 

PPT, til sammen ca 40 ansatte. Disse avdelingene er alle i leide lokaler med årlige leiekostnader 

på ca 1,3 mill og er pr i dag lokalisert i 3 ulike bygg. I tillegg kommer integreringsenheten som 

består av flyktningkontor og voksenpedagogisk senter. Disse avdelingene er i dag samlokalisert, 

men i leide lokaler. Årlige leieutgifter er her ca 800 000,-  

 

Rapporten etter utredningen og fra bedriftskompetanse har vært ute på høring til berørte parter.  

 

Saksopplysninger: 

 

Det har vært gjennomført en prosess på utredning av barnehagestrukturen i Fauske sentrum. 

Denne har vært organisert med en styringsgruppe ledet av rådmann, samt en arbeidsgruppe 

bestående av tillitsvalgte, vernetjenesten, brukergruppen i form av foreldre og ansatte fra 

barnehagen. Det ble tatt utgangspunkt i 10 ulike mulige løsninger for alternativ 

barnehagestruktur. Dette fremkommer i den vedlagte utredningen og i den bedriftsøkonomiske 

analysen. For å utnytte dagens bygningsmasse optimalt ble det klart at det i tillegg til 

barnehagestruktur måtte sees på de helhetlige behov innenfor oppvekstområdet. Det ble tydelig 

at for å utnytte dagens bygg, var man nødt til å se hvordan man kunne bruke arealene også til 

andre tjenester enn barnehage. Utredingen viste ganske tidlig i prosessen at det var 3 ulike 

alternativer som utkrystalliserte seg og som dermed var bedriftsøkonomisk lønnsomt å se videre 

på.  Alle disse 3 alternativene vil være billigere enn dagens organisering, på samme tid 

forutsetter alle alternativene en total ressursutnyttelse av bygningsmassene som alternativene er 

basert på.   

 

Skal vi fortsette med dagens løsning hvor vi leier lokaler til Erikstad barnehage, opprettholder 

Vestmyra barnehage og Hauan barnehage slik de er i dag, i tillegg til at barne- og familieenheten 

og integreringsenheten fortsatt er i leide lokaler vil drift av bygg ved denne løsningen koste 

Fauske kommune kr 82 556 632,-  i et 40 års perspektiv.  

 

 

De alternativene som er bedriftsøkonomisk lønnsomt sett opp mot dagens organisering er 

følgende:  

 

 

 

Arealutnyttelse  Kommunale 
bygg som 
omfattes 

Drift og 
investeringskostnader 
i et 40 årsperspektiv  

Dagens 
løsning  

           82 556 632  
 



Alt 3 En barnehage med 10 
avdelinger + Familiens hus  

Integrering er fortsatt i leide 
lokaler.  

Erikstad sentrums-
barnehage (i 

Erikstad skolebygg) 

          63 884 189  

Alt 4 En barnehage med 8 (9) 
avdelinger + familiens hus 
lokalisert i Erikstad skole.  

En barnehage med 2 avdelinger 
+ integreringsenheten lokalisert 

i Hauan skole.  

Erikstad skole + 
Hauan skole 

          72 497 824  

Alt 9 En barnehage med 4 avdelinger 
+ Integreringsenheten + 
familiens hus lokalisert i 

Erikstad skole. En barnehage 
med 6 (7) avdelinger lokalisert i 

eksisterende bygg Vestmyra 
barnehage.   

 Erikstad skole og 
Vestmyra begge 

bygg.  

          74 700 243  

 

Dagens løsning  

Å fortsette med dagens løsning har i seg flere utfordringer som fortsatt må løses, i tillegg til at 

denne løsningen er et kostbart alternativ bedriftsøkonomisk sett.  

Erikstad barnehage er fortsatt i leide lokaler, det samme gjelder integreringsenheten og barne- og 

familieenheten. Ønsket om en samlokalisering av barne- og familieenheten er heller ikke løst. 

Hauan barnehage er lokalisert i et skolebygg, hvor skolen flyttes i 2016, og det må tas stilling til 

hva som skal gjøres med bygget. Vestmyra barnehage har tilhold i 2 bygg på Vestmyra, hvorav 

den hvite barnehagen er lite hensiktsmessig innredet som barnehage og trenger store 

ombygginger for å fungere optimalt. Den røde barnehagen er 26 år gammel og påkrevd 

vedlikehold er nødvendig.  

 

Alternativ 3 

Her er det tatt utgangspunkt i en kommunal sentrumsbarnehage bestående av 10 avdelinger 

beliggende i dagens bygg til Erikstad skole. For å utnytte arealet er det også tatt med 

samlokalisering av barne- og familieenheten i samme bygg. Integrering er fortsatt lokalisert i 

leide lokaler. Alternativet er det klart billigste alternativet. Det er likevel usikkerhetsmomenter 

angående fremtidig leiekostnader for integrering i denne alternativet, da man ikke kan forvente å 

ha samme gunstige leieavtale i 40 år frem i tid. Lokalitetene til dagens Vestmyra barnehage og 

Hauan skole vil bli solgt 

 

Alternativ 4  

I dette alternativet blir både Erikstad skole og Hauan skole sine bygg benyttet til videre 

kommunal virksomhet. Det fremkommer i alternativet at Erikstad skole da blir bestående av en 

barnehage med 8 (9) avdelinger samt barne- og familieenheten og Hauan skole blir bestående av 

en barnehage med 2 avdelinger samt Integreringsenheten. Alternativet er noe mer 

kostnadskrevende enn alternativ 3, på samme tid har vi langsiktig kontroll på egne utgifter, da vi 

ikke benytter oss av leide bygg. Lokalitetene til dagens Vestmyra barnehage vil bli solgt.  

 

Alternativ 9  



I dette alternativet vil en 4 avdelings barnehage bli plassert i Erikstad skole, i tillegg til barne- og 

familieenheten og integreringsenheten. Lokalene til Vestmyra barnehage vil fortsatt bli benyttet 

til barnehage med plass til 6 (7) avdelinger. Hauan skole vil bli solgt.  

 

Høringsuttalelser  

Det er innkommet 13 høringsuttalelser til saken.  

Flere av høringsuttalelsene uttrykker bekymring for at det i alternativ 3 og 4 ikke vil bli et 

barnehagetilbud beliggende på Vestmyra. Det argumenteres for at et område med høy 

befolkningstetthet, blir uten barnehagetilbud i umiddelbar nærhet.  

 

Det fremkommer også en bekymring, ut fra høringene som kommer fra barne- og 

familieenheten, på beliggenheten til et familiens hus. Det sees på som en fordel for brukerne av 

familiens hus, at dette legges til sentrum av Fauske.  

 

Det fremkommer også kritikk mot at de ansatte på Barne og Familienheten, og 

Integreringsenheten ikke har vært medlemmer i arbeidsgruppen som har vært i aktivitet. 

Rådmannens kommentar til dette er at det har vært avholdt et innledende orienteringsmøte der 

alle berørte / og potensielt berørte parter var tilstede. Allikevel ser rådmannen at det kunne vært 

innlemmet flere medlemmer i selve arbeidsgruppen. Når så er sagt er det ikke tvil om at 

representasjonen har vært formelt riktig sammensatt, da det er barnehagene vedtaket har rettet 

seg mot. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunen har fortsatt økonomiske utfordringer og må tilstrebe og redusere dagens 

driftskostnader på samme tid som man opprettholder nødvendig faglig kvalitet i 

tjenesteproduksjon. Ingen av alternativene ansees å true kvaliteten på de tjenestene som tilbys på 

barnehageområdet.  

 

Dagens løsning er ikke en løsning som kan føres videre av flere årsaker. Vi får blant annet ikke 

løst utfordringene rundt de tjenestene innenfor oppvekstområdet som er i leide lokaler. Erikstad 

barnehage er i midlertidige lokaler og her må det etableres et nytt varig alternativ uansett. 

Dagens løsning gir heller ikke svar på hvordan man skal tenke rundt lokalitetene til Hauan skole, 

der barnehagen er lokalisert i kjeller.  

 

Alternativ 3 har i seg en uheldig side der sentralisering vil føre til at deler av foreldregruppen kan 

få vansker med transport til og fra barnehagen. Likevel, sammenligner man seg med andre 

kommuner, er ikke området Fauske sentrum større enn at det fortsatt gis et godt tilbud uten for 

lange avstander til barnehagen. Alternativet løser ikke utfordringene til Integreringsenheten ved 

at de fortsatt vil være i leide lokaler, og heller ikke eiendomsforetakets oppgave om høyest mulig 

grad av utnyttelse av egen bygningsmasse.  

 

I alternativ 4 utnyttes både lokalene til Hauan skole og Erikstad skole til fortsatt kommunal drift 

av tjenester. Vi vil fortsatt kunne tilby et kommunalt barnehagetilbud i Hauan i samme lokaler 

som benyttes i dag, samt at skolen kan benyttes til Integreringsenheten. Erikstad skole vil kunne 

bestå av barnehage på 8 (9) avdelinger samt at barne- og familieenheten blir samlokalisert her. 

Dette alternativet har i seg muligheten til å åpne en ekstra barnehageavdeling uten større 

kostnader, noe som vil være formålstjenlig med tanke på eventuelt flere barnehageopptak 

gjennom året. Dette alternativet er mer kostnadskrevende enn alternativ 3, på samme tid som det 



er en billigere løsning enn dagens organisering. Sett på sentrum under ett er rådmannen av den 

oppfatning at dette tilbudet vil være det beste tilbudet til brukerne av de berørte tjenestene i 

Fauske sentrum.  

 

I alternativ 9 benyttes lokalitetene til Vestmyra barnehage i tillegg til lokalitetene til Erikstad 

skole, og disse bygningene vil kunne gi samlokalisering til barne- og familieenheten, barnehage 

lokalisert på Vestmyra og i lokalene til Erikstad skole, samt at Integreringsenheten får sine 

lokaler i Erikstad skole. Denne løsningen er også billigere enn dagens løsning, på samme tid er 

det den dyreste løsningen av de 3 alternativene som det er sett videre på. Alternativet vil også 

føre til at beboerne i Hauan vil miste et kommunalt barnehagetilbud, samt at skolen som ligger 

der i dag vil bli solgt. For barnehage sin del vil denne løsningen være den som man kan hente ut 

minst synergier ut fra, da barnehagetilbudet i Fauske sentrum i realiteten blir lokalisert i 3 ulike 

bygg.  

 

Ut fra en helhetlig vurdering av de 3 alternativene har alternativ 4 vært det alternativet som 

rådmannen mener er den beste løsningen. Dette begrunnes i følgende:  

 Hauan beholder et kommunalt tjenestetilbud ved at barnehagen fortsetter sin drift i 

eksisterende lokaler 

 Integreringsenheten kommer ut av leiemarkedet og eiendomsforetaket får utnyttet arealet 

i allerede kommunale bygg.  

 Barne- og familieenheten samlokaliseres i bygget til Erikstad skole. Dette oppfyller 

intensjonen i samhandlingsplanen der dette er dratt frem som et viktig punkt for fremtidig 

organisering av denne enheten. Det kan med dette forventes å gi synergier ut til brukerne 

av disse tjenestene og opplevelsen av et mer helhetlig tjenestetilbud. Driftsmessig vil de 

totale kostandene til enheten gå noe ned.  

 Erikstad beholder også et kommunalt tjenestetilbud. Barnehagen som lokaliseres på 

Erikstad vil bestå av 8 (9) avdelinger, hvor disse er lokalisert under samme tak. Man kan 

også forvente synergier av en slik organisering og lokalisering. Nærheten til 

støttetjenestene som barne- og familieenheten representeres sees på som en fordel.    

 Alternativet gir rom for å øke det kommunale barnehagetilbudet med en avdeling, noe 

som vil være med på å dekke et fremtidig behov for flere barnehageplasser blant annet 

som følge av flere opptakt gjennom året.   

 

De ovennevnte begrunnelsene står fremdeles sterkt hos Rådmannen, men vi har fått to nye 

forhold å ta hensyn til. 

 

Det ene forholdet er at flere av høringsuttalelsene vekter det forhold at dersom barne- og 

Familieenheten skal samlokaliseres, så vill det faglig sett vært å foretrekke å ha en mer 

sentrumsorientert plassering. Muligheter for dette bør undersøkes nærmere. 

 

Det andre er at vi har fått en ny situasjon vedrørende all-aktivitetshuset slik det tidligere er 

vedtatt. Det vil komme en sak vedr. nytt forslag til all-aktivitetshus. Det er heller ikke ferdigstilt 

en total gjennomgang for de lokaliteter helseområdet trenger.  

Rådmannen er av den oppfatning at enhet Barne- og Familie ikke kan fortsette å være i leide 

lokaler, heller ikke enhet Integrering. 

 

De ulike alternativene som ligger i utredningen til fremtidig barnehagestruktur i Fauske sentrum 

forutsetter en total arealutnyttelse av de tiltenke bygningsmassene. Det er derfor nødvendig å ta 

stilling til om de løsningene som er skissert i de ulike alternativene er realiserbare for de enheter 

som er nevnt i utredningen. 



 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

DRIF-046/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

PART-010/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 



 

 

FOR-099/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 

 

AMU-015/14 VEDTAK-  03.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

 

KOM-111/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 

1. Rådmannen får i oppdrag å undersøke ovenfor private aktører/ansatte om muligheter 

for overtagelse av kommunens barnehager. 

 

FRP’s forslag ble forkastet med 26 mot 5 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Rådmannen utreder nærmere hvordan den totale bygningsmassen kan løse behovet for 

tidsriktig og gode bygg til barnehagene i sentrum. Rådmannen bes komme tilbake til 

kommunestyret med forslag til vedtak innen juni 2015. 

  

2) Det utredes nærmere hvordan enhet Integrering innpasses i kommunalt eide lokaler.  

Det avsettes kr. 200 000,- til utredningen. Dette finansieres over flyktningefondet. 

 

3) Det utredes nærmere hvordan enhet Barne- og Familie samlokaliseres i kommunalt eide 

lokaler.  Det avsettes kr. 150 000.- til utredningen. 

 

4) Kostnadene innarbeides i økonomiplanen. 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barne- og familieenheten    

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    

Enhetsleder integreringsenheten    

Kommunalsjef oppvekst/kultur    

Leder Fauske Eiendom KF    

Økonomisjef    
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TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER, TILSKUDDSSATSER 2015 

   
Vedlegg: 1) Utvikling tilskuddssatser 2011-2015  

2) Utregning tilskuddssatser 2015  

3) Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager, Rundskriv Udir – 7 – 2014 

4) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling 

av ikke-kommunale barnehager  

 

Sammendrag: 
 

Stortinget vedtok 16. juni 2009 nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 

rammefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14.  

 

Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd ble 

fastsatt i statsråd 29.oktober 2010. Forskriften trådde i kraft 1. januar 2011.  

Lovendringen omfatter ikke-kommunale barnehager.  

 

Kunnskapsdepartementet redegjør for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved 

tildeling av offentlig tilskudd i Rundskriv F-14/2010, dette er senere erstattet med Rundskriv 

Udir-7/2014.  

Kommunen skal fra 1.januar 2015 bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikke-

kommunale barnehager.  

 

Kommunen skal årlig fastsette tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale 

barnehager, jf. forskriften § 4 og 5. Disse skal kunngjøres i forbindelse med årsbudsjettet legges 

ut til alminnelig ettersyn, og før 1. februar i budsjettåret skal ikke-kommunale barnehager 

underrettes om fastsatte satser.  

 

Kommunen kan også utarbeide lokale retningslinjer for hvordan rapportering fra ikke-

kommunale barnehager skal skje, jf. forskriften § 7. 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen,  

det vil si at ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i 

forhold til offentlig tilskudd. Reglene for finansieringen av ikke-kommunale barnehager er 

tilpasset en rammefinansiert barnehagesektor. Hva som menes med likeverdig behandling 



defineres i nasjonale forskrifter og lokale retningslinjer. Kommunen har ansvar for at det 

utbetales tilskudd i tråd med gjeldende regelverk. 

 

Ikke-kommunale barnehager skal motta tilskudd for drift og for kapital i tillegg til et påslag på 4 

% på driftstilskuddet (administrasjonskostnader). Det skal fastsettes en sats for barn over 3 år og 

en sats for barn under 3 år. Barn regnes som over 3 år fra august det året de fyller 3 år i 

tilskuddsberegningen.  

 

Det er fortsatt en direkte sammenheng mellom kostnadene i kommunale barnehager og utmåling 

av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det at regnskap for 2 år tilbake nå skal legges til 

grunn påplusset lønns- og prisvekst, vil skape en større forutsigbarhet for ikke-kommunale 

barnehager. Tilskuddssatsen vil være den samme gjennom hele året, det som vil være med å 

endre størrelsen på tilskuddet er antall barn barnehagen mottar tilskudd for, innenfor egen 

godkjenning.  

 

Fra august 2014 skal tilskuddssatsen til ikke kommunale barnehager utgjøre minimum 98 %, 

pluss et påslag på 4 % av det kommunen bruker i egne kommunale barnehager. Fauske 

kommune forholder seg til minimumssatsen fastsatt av regjeringen.  

 

Beregning av driftstilskudd j.fr. forskriften § 4 

Fra 2015 skal driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager beregnes ut fra kommuneregnskapet 

to år før tilskuddsåret, med unntak av foreldrebetalingen som skal være fra tilskuddsåret. Satsen 

skal indeksreguleres med faktor for forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren 

(kommunal deflator). Barnetallet som skal legges til grunn er barnetallet i regnskapsåret. Det 

skal også gis et påslag på 4% på administrasjonskostnader. Tilskuddssatsen for drift er beregnet 

ut fra Kostra funksjon 201 og 221 i kommuneregnskapet for 2013, hvor kostnadene til ordinær 

drift av egne kommunale barnehager er tatt med i beregningen.  Vedlegg 2 viser utregning av 

tilskuddssatsene for 2015  

 

Kommuner som har en eller flere barnehager som ligger 25 % eller mer over gjennomsnittlige 

driftskostnader i egne barnehager, kan velge å holde disse utenfor beregningsgrunnlaget.  

 

Sulitjelma barnehage ligger mer enn 25 % over og er dratt ut av beregningsgrunnlaget.  

 

Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og 

under tre år fastsatt av departementet. 

 
Ikke-kommunale barnehager kan ikke få tilskudd for flere plasser enn de er godkjent for.  

 

Fastsetting av kapitaltilskudd for 2015  

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader til godkjente ikke-kommunale barnehager per 

heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige 

kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil 

benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. J.fr. 

forskriften § 5. Fauske kommune har tidligere vedtatt å bruke nasjonale gjennomsnittssatser 

fastsatt av departementet.  

 

For 2015 er denne satsen fastsatt til kr 9 500,- pr heltidsplass, uavhengig av barnas alder.  

 

Følgende satser vil bli lagt til grunn for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2015:  



 

Beregnede tilskuddssatser 2015 inkludert drift, 
kapital* og administrasjonstilskudd  

Nasjonale tilskuddssatser for 
2015, inkludert drift og kapital* 
tilskudd  

 Pr oppholdstime Pr heltidsplass  Pr oppholdstime  Pr heltidsplass 

Barn 0-2 år  86,82 187 529 Kr 95,70 Kr 206 700 

Barn 3-6 år  43,86 94 742 Kr 48,70 Kr 105 200 

*Kapitaltilskuddet utgjør kr 9500,- pr heltidsplass   
 

 

Alle satsene er 100 % satser  

 

Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet til forskrift om likeverdig behandling 

av ikke-kommunale barnehager  

 

Forskriften legger opp til et telletidspunkt i året på barn i ikke-kommunale barnehager. Velger en 

kommune å ha flere telletidspunkter for barn, må dette nedfelles i egne retningslinjer. Det er 

utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrebeskrivelser knyttet til forskrift om likeverdig 

behandling i Fauske kommune, disse ble første gang vedtatt i K-sak 182/12. I våre retningslinjer 

legges det opp til at barn i ikke-kommunale barnehager telles 4 ganger pr år. Telling av barn 

skjer i januar, april, juli og oktober.  

 

Retningslinjene er for øvrig tilpasset de endringene som er gjort i forskriften, j.fr. rundskriv Udir 

7-2014. Endringene går på beregning av driftstilskudd i tillegg til klargjøring rundt 

telletidspunktene.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Tilskuddssatsen er beregnet ut fra regnskap og aktivitet i kommunale barnehager i 2013. 

Forskriften har blitt fulgt ved utregning av driftstilskuddet. Hvordan utregningen har skjedd 

ligger som vedlegg 2 i saken.  

 

Overgangen fra at budsjett tidligere ble lagt til grunn, til at regnskap nå skal legges til grunn vil 

føre til en større forutsigbarhet for ikke-kommunale barnehager i kommunen.  

 

Det har ikke vært mulig å foreta egne beregning av kapital tilskudd, da det ikke finnes en 

oversikt over historiske investeringer som har vært gjort i barnehagene i Fauske kommune

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 

 

DRIF-047/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 

 

FOR-100/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 

 

KOM-112/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Saken tas til orientering  

2) Drift- og kapital-tilskuddet for ikke-kommunale barnehager fastsettes slik de 

fremkommer i saken.  

3) Lokale retningslinjer knyttet til forskrift om likebehandling av ikke kommunale 

barnehager vedtas med de endringer som foreligger.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    

Økonomisjef    
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DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD FOR OMSORGSBOLIGER 

   

 
Vedlegg: Søknader for 2015 fra Helsetunet Borettslag, Strømsnes Borettslag, Buveien Borettslag og 

Erikstadtunet Borettslag 

 

Sammendrag: 
 

Kommunestyret har tidligere vedtatt fordeling av deler av Kompensasjonstilskuddet skal kunne 

benyttes som driftstilskudd til borettslag/omsorgsboliger rettet mot husleien. 

 

For 2013 var det totale kompensasjonstilskuddet til Fauske kommune på kr.2.907.261. 

 

Med fortsatt stabilt rentenivå over tid, vil dette avspeiles gjennom stabilitet i 

kompensasjonstilskuddet.  

 

Husleie med utvikling i de boligene som omfattes av dette tilskuddet: 

 

Bofelleskap/Borettslag 2012 2013 2014 2015 

Helsetunet Oms.bo. 5000 5500 5700 6200* 

Strømsnes Oms.bo. 4600 4600 4800 5000 

Radioskogen Oms.bo 5750 5750 5750 5750 

Erikstadtunet Oms.bo 5500 5500 5750 5750 

Buveien Oms.bo 7076 7076 7276 7276 

Torgt. 16 Oms.bo    6.813** 

7.805** 
8.759** 
8.880** 

 
*Endring ved omlegging av strømkostnader som vil belastes borettslaget å ikke den enkelte bruker. 

**Husleien er differensiert ut fra størrelsen på leiligheten 

 

 

 

 

 

 

 



Følgende søknader og forslag foreligger for 2015 sammen med utvikling: 

 

Bofelleskap/Borettslag Innvilget 2013 2014 Søknad 2015 Endring 2014/2015 

Helsetunet Oms.bo. 677.330 553.944 529.740 -24.204 

Strømsnes Oms.bo. 63.581 42.064 18.803 -23.261 

Radioskogen Oms.bo 0 0 0 0 

Erikstadtunet Oms.bo  212.226 233.290 233.195 -95 

Buveien Oms.bo 93.180 74.115 69.860 -4.255 

Torgt. 16 Oms.bo   96.000* 96.000 

Totalt 1.046.317 903.413 947.598 44.185 

 
*Åpnet September 2014 

 

Torgt. 16 er ikke etablert som borettslag, men organisert som kommunal Omsorgsbolig. 

Tilskuddet er basert på sammenlignbare bofelleskap og leiesatser.  

 

 

Rådmann har ingen innsigelser mot at søknadene innvilges. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 

Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 

Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 

 

DRIF-052/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Mailen F. Toften var ikke tilstede ved avstemningen. 

 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 



Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 

Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 

 

FOR-102/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 

Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 

Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 

 

KOM-113/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2015: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2015 

Helsetunet Omsorgsbolig 529.740 

Strømsnes Omsorgsbolig 18.803 

Radioskogen Omsorgsbolig 0 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 233.195 

Buveien Omsorgsbolig 69.860 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000* 

Totalt 947.598 

 

*Åpnet September 2015 

 
Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef helse og omsorg til videre forføyning    

Økonomisjef    
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SYKKEL I SALTEN 

   

 
Vedlegg: Utskrift fra møteprotokoll – Salten Regionråds Arbeidsutvalg 

Utkast til prosjektbeskrivelse «Sykkel i Salten»  

 

Saksopplysninger: 

 

Arbeidsutvalget i Salten Regionråd har i møte 5. september 2014 vedtatt følgende i sak om 

«Sykkel i Salten» 

 
1. Arbeidsutvalget/Regionrådet stiller seg bak forelagte prosjektbeskrivelse. 
2. Arbeidsutvalget/Regionrådet sender forelagte prosjektbeskrivelse til kommunene og ber om 
tilbakemelding innen 01.01.15 på følgende: 
a. Om kommunen vil delta i prosjektet slik det er skissert i prosjektbeskrivelsen datert 28.08.14. 
b. Om kommunen slutter seg til å delta i arbeidet med traseene som berører kommunen. 
Igangsetting av arbeid på de enkelte traseene forutsetter endelig godkjenning av tiltak og 
budsjett/finansiering av berørte parter. 
c. Om kommunen ønsker endringer i forhold til foreslåtte tiltak, traseer og framdrift, og i tilfelle 
hvilke? 
3. Administrasjonen i Regionrådet bes på grunnlag av forelagte prosjektbeskrivelse søke 
samarbeid Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og andre relevante nasjonale og 
regionale parter for å avklare deltakelse, finansielt og økonomisk mulighetsrom før saken tas 
opp i første Arbeidsutvalgs/Regionrådsmøte i 2015. 
 

På bakgrunn av dette vedtaket er kommunene i Salten utfordret til å ta stilling til utvikling av 

prosjektet «Sykkel i Salten» og om kommunene ønsker å delta i prosjektet slik det er skissert i 

prosjektbeskrivelsen. 

 

Litt om prosjektet: 
Salten ligger både geografisk og infrastrukturmessig godt til rette for sykling.  

Kombinasjonen av vei, båt, buss og bane gir mange muligheter. Samtidig er det klart at det er en del 

utfordringer. Hovedutfordringen knytter seg til veier med mye (tung)trafikk. Dette gjelder i all hovedsak 

E 6 og RV 80. I tillegg gjør mange tunneler på E 6 fra Rognan til Fauske, fra Straumen til Mørsvikbotn 

og Svartistunnelen på FV 17 fra Halsa til Fykan disse strekningene uaktuelle. Det samme gjelder 

Steigentunnelen på FV 835 fra Tømmernes til Forsan. Ved siden av de ordinære fergestrekningene er 

Nordlandsbanen, hurtigbåten Nordlandsekspressen og bygdebåtruta i Folda avgjørende for å få til 

velfungerende, helhetlig tilbud i Salten. Flyplassen i Bodø, sammen med Hurtigruta og Nordlandsbanen 

gjør det enkelt for sykkelturister å komme til regionen. 

 



Sykkel i Salten tar sikte på en samordnet satsing på tur- og turistsykling mellom Salten Regionråd,  

kommunene, destinasjonsselskap, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og andre aktuelle 

organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Salten Regionråd er prosjekteier og AU i Regionrådet er 

styringsgruppe. Salten Friluftsråd og «Reiseliv i Salten» har delt prosjektlederansvar. «Reiseliv i Salten» 

er en tenkt kobling mot det arbeidet som nå pågår med å etablere felles  

destinasjonsselskap/reiselivsutvikler i Salten. Prosjektet krever at de kommuner med utvalget sykkelruter 

i sin kommune, deltar i prosjektet. Salten Friluftsråd står bak prosjektbeskrivelsen. 

 

Med prosjektet skal det etableres et godt tilbud for tursykling i Salten både for regionens egne innbyggere 

og besøkende. Hovedfokus rettes mot sykkelruter langs vei, men opplevelsene kan krydres med 

terrengsykling, der det ligger til rette for det.  

 

Tiltakene skal gi:  

1. Økt bruk av sykkel og mer nærferie for egne innbyggere  

2. Økt verdiskapning i reiselivet i regionen  

3. Øke regionens attraktivitet  

 

For å få dette til kreves det: 

 Gode sykkelruter 

 Gode offentlige kommunikasjoner 

 Overnatting og bespisningssteder 

 Sykkelutleie/sykkeltransport/verksted 

 Attraksjoner 

 

Fauske kommune er foreslått inn i prosjektet med en sykkelrute fra Tverlandet – Fauske – 

Røsvik – Tårnvik. Ruta gir mulighet for rundtur, og har mange kvaliteter knyttet til natur og 

kulturopplevelser. 

 

I følge prosjektbeskrivelsen skal denne ruta være etablert i løpet av 2017 og det forventes at 

kommunen oppfyller følgende oppgaver: 

 

 Bidra i arbeidet for å kartlegge og evt. forbedre servicetilbudet for syklende (overnatting, 

bespisning, aktuelle forretninger, transport, klesvask og tørk…) 

 Bidra i arbeidet med skiltplaner. 

 Bidra til etablering av tilfredsstillende sykkelutleie. 

 Vurdere og evt. etablere skilting langs aktuelle avstikkere fra hovedruta. 

 Kartlegge overnattingsmuligheter, matbutikker og spisesteder langs ruta. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Opplevelsesturisme er nedfelt i Nordland Fylkeskommunes nye strategiske arbeid for satsning på 

utviklingen av Nordland Fylke. 

 

Dette prosjektet vil være et viktig virkemiddel for å få oppfylt denne strategien, og det synes 

derfor som et godt utgangspunkt for å delta i dette prosjektet. 

 

Fauske kommune skal i løpet av kort tid få på plass en egen sykkelplan og dette prosjektet bør 

derfor inngå i dette arbeidet. 

 



Fauske kommune er stor bidragsyter i det fylkeskommunale «Skiltprosjektet».  Vi har i løpet av 

2014 fått etablert en egen sykkel-rundløype – «Fauskeeidet rundt».  I de neste årene vil vi også 

satse på flere sykkelløyper. 

 

 

 

Hvis vi ser den lokale satsninga kombinert med dette prosjektet så kan aktuelle avstikkere fra 

hovedruta som tenkes etablert i Fauske kommune være: 

 Strømsnes – Fridalen (avstikker) 

 Fauske- Sulitjelma (avstikker) (må organiseres skyss til oversiden av tunnelene) 

 Sulitjelma fjellheim 

 Klungsetmarka - Storvatnet (offroad-sykling) (alternativ rute) 

 

Fauske som handelssentrum i Indre Salten har gode tilbud innen overnatting (hotell og camping), 

og disse vil kunne bidra sterkt til å få dette prosjektet etablert. Vi har også i 2014 fått på plass 

egen sykkelutleie, og sportsforretninger har sykkelverksted. 

 

Totalt sett ligger egentlig flere momenter til rette for at Fauske kommune kan delta i prosjektet. 

Hvis man får på plass et samarbeid med ulike bedriftsnettverk, vil dette kunne gi gode 

ringvirkninger for turismesatsningen i Fauske kommune. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 2017.  

 

 

DRIF-049/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Mailen F. Toften var ikke tilstede ved avstemningen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 2017.  

 

 

FOR-103/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 2017.  

 

 

KOM-114/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune deltar i Prosjektet «Sykkel i Salten» 

2) Rådmannen får ansvaret for utviklingen lokalt og til å være bidragsyter inn i 

prosjektet. Prosjektet må også innlemmes i sykkelplanen som skal utarbeides for 

Fauske kommune. 

3) Utgifter til deltakelse i prosjektet legges inn i økonomiplanen for år 2016 og år 2017.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur til videre forføyning    

Økonomisjef    
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SØKNAD OM PRODUKSJONSSTØTTE/FINANSIERING - FILMPROSJEKTET 

*SLAVEMERKET* 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Arbeiderkamp AS 

Synopsis og beskrivelse av «Slavemerket» 

Vedtekter for bruk og forvaltning av Fauske kommunes Hjemfallsfond 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Arbeiderkamp AS søker Fauske kommune kr 2.000.000,- i produksjonsstøtte fordelt over årene 

2015, 2016 og 2017 knyttet til realisering av planene for filmatisering av en helaftens spillefilm 

kalt «Slavemerket». 

I tillegg søker Arbeiderkamp AS Fauske kommune om å gå inn som investor i produksjonen, 

med kr 1.000.000,-.  Disse pengene beskrives i søknaden som: 

«(..)tilbakebetales i flere utbetalingsrunder inntil investeringsbeløpet er fullt ut kompensert.  

Arbeiderkamp AS vil videre etablere en «investeringspool» som utbetaler utbytte til investorene 

basert på prosentvis fordeling av innskutt kapital.» 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

 

Det norske markedet for film er lite, og bare et fåtall av filmene som lanseres på kino har en 

inntjening som dekker utgifter til produksjon, distribusjon og markeds-føring.  

Det betyr at norske filmprosjekter avhengig av støtte fra private og det offentlige. 

Like fullt vil realisering av norsk film og særtilfelle denne helaftens filmen «Slavemerket» bidra 

til viktig omdømme og kunnskap om historiske begivenheter som har skjedd i vår kommune. 

 

Arbeiderkamp AS er opptatt av at denne produksjonen skal være en identitetsskapende film, og 

innspillingen skal derfor foregå i nord, gjerne med Fauske kommune som vertskommune. 

Det kan føre til kjøp av tjenester lokalt. 

 

Den viktigste effekten over tid, er omdømmebygging av Sulitjelma og Fauske kommune, samt 

de effekter disse kan ha for framtidig næringsliv, og da særlig innenfor opplevelsesturisme. 

Markedsføringen av Fauske og Sulitjelma gjennom filmprosjektet kan bli betydelig både 

gjennom selve filmproduksjonene, men også gjennom artikler og reportasjer, dokumentarer, 

lanseringer o.l.  

 



 

Det kan gi verdiskapning både sosialt, næringsmessig og omdømmemessig. 

 

Støtte 

Formannskapet har i sak F-012/13 – innvilget et tilskudd på kr 75.000,- i forprosjekt/forstudie. 

 

Fauske kommune har ingen midler over driftsbudsjett til å finansiere et slikt prosjekt. 

Rådmannen mener at hvis støtte skal gis til dette prosjektet er det naturlig å tenke dette brukt av 

Fauske kommunes hjemfallsfond. (Vedtekter er vedlagt) 

Rådmannen anser at prosjektet kan gis tilskudd/støtte i tråd med vedtektene §§3 og 5. 

 

§ 4 beskriver forholdet til EØS-regelverket.  

I dette tilfelle er det et Aksjeselskap som søker offentlig støtte.  Og EØS-regelverket omhandler 

offentlig støtte, som kan betegnes som ulovlig innenfor regelverkets rammer. 

Men det er likevel gitt noen unntak. 

Arbeiderkamp AS som aksjeselskap er registrert i Brønnøysund under næringskode: 59.110 

Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer, som er definert som KULTUR-næring. 

 

I EØS-regelverket er det en forordning om gruppeunntak for offentlig støtte som trådte i kraft 1. 

juli 2014, , KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014. 

 

Følgende formål er "godkjent" under gruppeunntaket: 

 Investeringsstøtte til SMB 

 Miljø og energi 

 Forskning, utvikling og innovasjon 

 Forskningsinfrastruktur 

 Innovasjonsklynger 

 Kultur 

 Idrett og idrettsinfrastruktur 

 Lokal infrastruktur 

 Bredbånd infrastruktur 

 Risikokapital 

 Opplæring 

 Sysselsetting av vanskeligstilte og funksjonshemmede arbeidstakere 

 Naturkatastrofer 

 Transport av befolkningen i fjerntliggende regioner 

 Regionalstøtte 

 

Fauske kommune kan dermed innvilge støtte innenfor EØS-regelverket, da filmprosjektet, det 

audiovisuelle verket, må anses som støtte til kultur. 

 

Dette underbygges av merknadene til forordningen hvor det fremkommer at europeisk film 

produseres kun i begrenset utstrekning utenfor sitt opprinnelsesland. Sektoren er preget av høye 

investeringsomkostninger, en utbredt antakelse om lav rentabilitet på grunn av begrensede 

målgrupper og vanskeligheter med at generere ytterligere privat finansiering, jf. 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014, avsnitt 73. 

 

Investor 

EØS-regelverket er ikke til hinder for at det offentlige opptrer som en markedsaktør.  



Likevel mener rådmannen at det med bakgrunn i filmproduksjonsutviklingen i Norge er 

risikabelt å gå inn som investor grunnet at det norske markedet for film er lite, og bare et fåtall 

av filmene som lanseres på kino har en inntjening som dekker utgifter til produksjon, 

distribusjon og markeds-føring. Det anbefales derfor ikke å gå inn som investor i filmen 

Slavemerket. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune bevilger kr 2.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling Kr 0,3 millioner i år 2015, kr 1 million i år 2016, og kr 0,7 millioner i år 

2017. 

2) Beløpet belastes avkastningen på Fauske kommunes Hjemfallsfond. 

 

 

FOR-104/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo nytt pkt. 1: 

1. Fauske kommune bevilger kr. 3.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling k. 0,3 millioner i år 2015, kr. 1,5 millioner i år 2016, og kr. 1,2 millioner i år 

2017. Av bevilgningen er kr. 1,0 millioner investorkapital. 

 

 

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

forslag pkt. 1. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune bevilger kr 2.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling Kr 0,3 millioner i år 2015, kr 1 million i år 2016, og kr 0,7 millioner i år 

2017. 

2) Beløpet belastes avkastningen på Fauske kommunes Hjemfallsfond. 

 

 

KOM-115/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet (prosjektleder). 

Karlsen ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd e). 

 

Ronny Borge (H) foreslo nytt pkt. 3: 

Utbetaling av støtte forutsettes at prosjektet fullfinansieres. 

 

H’s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 24 mot 6 stemmer. 

Formannskapets innstilling med endring ble vedtatt med 26 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune bevilger kr 2.000.000,- fordelt på totalt 3 år – med følgende 

utbetaling Kr 0,3 millioner i år 2015, kr 1 million i år 2016, og kr 0,7 millioner i år 

2017. 



2) Beløpet belastes avkastningen på Fauske kommunes Hjemfallsfond. 

3) Utbetaling av støtte forutsettes at prosjektet fullfinansieres. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder kultur til videre forføyning    

Økonomisjef    
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SØKNAD OM ØKNING AV KOMMUNENS FORSKUTTERINGSFOND TIL 

SPILLEMIDLER 

   

 
Vedlegg: Søknad fra Fauske Idrettsråd 

 

Sammendrag: 
 

Det foreligger en søknad fra Fauske Idrettsråd om økning av kommunens forskutteringsfond til 

spillemidler med 7 millioner. 

 

Søknaden har av kapasitetsgrunner ikke vært fremmet tidligere. 

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har opprettet et forskutteringsfond for spillemidler, pålydende 3 millioner 

kroner. Fauske Idrettsråd ber nå om at dette økes til 10 millioner. 

 

Begrunnelsen for dette er den forestående situasjon med stor belastning på dette fondet, og at lag 

og foreninger har vansker med de behov for mellomfinansiering for videre anleggsutvikling. 

Spesielt er det gitt som begrunnelse den forventede situasjonen andre lag og foreninger kommer i 

ved realisering av SKS Arena. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Rådmannen vurderer at dersom dette fondet skal økes med til sammen 7 millioner, så vil det 

sette ytterligere press på kommunens likviditetsreserver. Denne er allerede noe anstrengt, og det 

oppleves som uheldig å gjøre dette enda vanskeligere ved å avsette midler på fond for å skjerme 

private lag og foreninger fra å skulle mellomfinansiere sine prosjekter. 

 

Kommunen har kommet relativt langt i anleggsutvikling, og det er fremdeles store investeringer 

foran oss. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 



 

 

DRIF-051/14 VEDTAK-  26.11.2014 
 

Mailen F. Toften var ikke tilstede ved avstemningen. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 

 

 

FOR-101/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 

 

 

KOM-116/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Søknad om utvidelse av forskutteringsfondet til spillemidler med 7 millioner avslås. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef oppvekst og kultur til videre forføyning    
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NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 

   

 
Vedlegg: Vedlegg 1) Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån, vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-

008/10 

Vedlegg 2) Forskrift om startlån fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ikrafttredelse 

01.04.2014 

Vedlegg 3) Forslag til nye retningslinjer for startlån (Nye punkt: Rød skrift, Understreket: Endret 

ordlyd (spissing)) 

 

Sammendrag: 
Startlånet er et boligsosialt virkemiddel. Ordningen ble etablert i 2003, og skal bidra til at 

personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde 

den. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  har fastsatt ny forskrift om startlån, med 

ikrafttredelse 1.4.2014. Den nye forskriften reflekterer at regjeringen i større grad enn tidligere 

ønsker at startlånsordningen primært øremerkes personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet, 

men som samtidig vurderes å ha økonomisk evne til over tid å betjene et eventuelt boliglån og 

fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte har Husbanken bedt kommunene om å utarbeide eller tilpasse sine 

retningslinjer til den nye forskriften. 

 

Det som skiller seg ut fra tidligere retningslinjer er at det nå ikke er definerte målgrupper. 

 

Punkt 1. Formål og punkt 2. Hvem kan få startlån er dermed endret. 

Med langvarige problemer menes «noen år». I henhold til Husbanken kan 5 år være et 

utgangspunkt. Imidlertid må det avgjøres i det enkelte tilfelle og retningslinjenes punkt 2 b) må 

også vurderes nøye. 

Startlånet kan også benyttes som et virkemiddel for å øke gjennomstrømningen i kommunalt 

disponerte boliger. I «leie-til-eie» prosjekter kan man se bort fra kravene til langvarighet og 

utnyttelse av sparepontensial. 

 

Punkt  8. Rente- og avdragsvilkår. Nytt med bakgrunn i forskriften; I særlige tilfeller kan en gi 

løpetid inntil 50 år. 

 

De øvrige punktene i retningslinjene er kun «spisset» eller justert en del. 

Det som kan nevnes er punkt 6. Låneutmåling – finansiering.  

Noen kommuner bruker veiledende inntekter, mens andre  igjen bruker veiledende kjøpesum. 



Vi har valgt å bruke veiledende kjøpesum som utgjør en hovedregel. Etter en individuell 

vurdering kan det gjøres unntak. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Forslag til  retningslinjer for startlån har vært fremlagt og gjennomgått med Husbanken. 

Retningslinjene er i tråd med den nye forskriften. De øvrige punktene er «spisset» en del, noe 

som bør gjøres med jevne mellomrom da finansmarkedet stadig er i endring. Kommunene er 

oppfordret til å prioritere de mest vanskeligstilte. Slik de nye retningslinjer er utformet  vil dette 

bli ivaretatt i sterkere grad. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til retningslinjer for startlån som 

samsvarer med i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift av 01.04.2014. 

  

 

FOR-107/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til retningslinjer for startlån som 

samsvarer med i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift av 01.04.2014. 

 

 

KOM-117/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre godkjenner fremlagte forslag til retningslinjer for startlån som 

samsvarer med i Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift av 01.04.2014. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Boligkontor til videre forføyning    
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INNOVASJON NORGE I OMSTILLING 

   

 
Vedlegg: Næringslivet i Nordland – sett i et nordnorsk perspektiv – Innovasjon Norge 

 

Saksopplysninger: 

 

Innovasjon Norge er inne i en omstillingsprosess. Det vurderes å etablere fem til åtte 

regionkontor i Norge. Implisitt i dette ligger en stor mulighet for at kontoret i Bodø kan bli lagt 

ned og oppgavene overført til kontoret i Tromsø.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Nordland er den økonomiske motoren i Nord-Norge. Og over halvparten av Nord-Norges 

befolkning bor i Nordland. Nordland og Nord-Norge er en landsdel som kjennetegnes av store 

avstander og krevende infrastruktur. Innovasjon Norge opplyser at bedriftene i Nordland har i 

gjennomsnitt en 15 prosent større omsetning enn bedriftene i Troms og Finnmark. Bedriftene i 

Nordland hadde i 2013 en omsetning på 165 milliarder kroner eksklusiv olje og gassrelatert 

virksomhet. For Troms og Finnmark var de samme tallene henholdsvis 83 og 32 milliarder 

kroner. De neste 15 årene vil om lag 2/3 av alle investeringene som er planlagt gjennomført i 

næringslivet i Nord-Norge bli foretatt i Nordland. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke 

og Norges største oppdrettsfylke med landets tredje største fiskeeksport.  

 

Næringslivet i Nordland i likhet med hva som er tilfellet for næringslivet i resten av Nord-Norge 

kjennetegnes med liten tilgang til privat investerings- og risikokapital. Det innebærer at nærhet 

til og samarbeid med Innovasjon Norge og det virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge 

betjener er ekstra viktig for næringslivet i vår landsdel. 

 

Innovasjon Norge har de senere år spilt en nøkkelrolle i etableringen av suksessrike 

næringsklynger i Nordland innen oppdrett, reiseliv, industri, logistikk, mineraler, maritim, IT og 

olje og gass. 

 

En undersøkelse gjennomført av Statistisk Sentralbyrå viser at bedrifter som har samarbeidet tett 

med Innovasjon Norge har i gjennomsnitt 10 prosent økt omsetning, 6 prosent høyere 

verdiskapning og 3 prosent økning i produktivitet og sysselsetting enn bedrifter som har valgt å 

satse uten støtte fra Innovasjon Norge. 

 



Nærhet til virkemiddelapparatet er viktig for å sikre en god og jevn utvikling i næringslivet. 

Desto lengre det er til Innovasjon Norges kontorer, desto høyere blir terskelen for å benytte seg 

av den kompetansen og støtten som finnes der.  

 

Det er saksbehandlers vurdering at det er mest tjenlig for næringslivet i Salten så vel som i Nord-

Norge som helhet, å beholde dagens løsning med to kontorer for Innovasjon Norge i landsdelen - 

lokalisert til hhv. Tromsø og Bodø. Det vil være svært uheldig for den videre utviklingen av 

næringslivet i Nordland dersom Innovasjon Norges kontorer i Bodø stenges ned og virksomheten 

overføres til ett felles kontor for hele Nord-Norge som fysisk blir liggende i et annet fylke enn 

Nordland – eksempelvis Tromsø. Skal det likevel gjennomføres rasjonaliseringer og endringer i 

strukturen og Innovasjon Norge må redusere antall kontorer i Nord-Norge fra to til ett, tilsier 

Nordlands rolle som økonomisk motor i nord at det nye kontoret til Innovasjon Norge må 

lokaliseres til Nordland.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune fraråder at Innovasjon Norge omstrukturerer sin virksomhet i Nord-

Norge. 

Skal likevel en omstrukturering finne sted, og som innebærer en reduksjon i antall 

kontorer fra to til ett, må det gjenværende kontoret være lokalisert til Nordland – motoren 

i Nord-norsk næringsliv. 

 

 

FOR-108/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune fraråder at Innovasjon Norge omstrukturerer sin virksomhet i Nord-

Norge. 

Skal likevel en omstrukturering finne sted, og som innebærer en reduksjon i antall 

kontorer fra to til ett, må det gjenværende kontoret være lokalisert til Nordland – motoren 

i Nord-norsk næringsliv. 

 

 

KOM-118/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune fraråder at Innovasjon Norge omstrukturerer sin virksomhet i Nord-

Norge. 

Skal likevel en omstrukturering finne sted, og som innebærer en reduksjon i antall 

kontorer fra to til ett, må det gjenværende kontoret være lokalisert til Nordland – motoren 

i Nord-norsk næringsliv. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 



 

 
Utskrift sendes:     

Leder Fauna KF til videre forføyning    
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SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   14/11079      
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 119/14 KOMMUNESTYRE  16.12.2014 

 

 

 

ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER 

   

 
Vedlegg: Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 05.11.2014. 

 

Sammendrag: 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om 

interkommunale selskaper (IKS) loven.  

 

Saksopplysninger: 

 

Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om 

begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under 

ordinær konkursbehandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. 

 

Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en konsekvens av at det innføres begrenset 

ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke kreditorvernet når det 

ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper 

skal ha en forsvarlig egenkapital. 

 

Etter nåværende IKS-lov kan hverken deltakerne eller selskapene slås konkurs, ei heller kan 

selskapets eiendeler ære gjenstand for utlegg eller arrest, jf. IKS-loven § 23. Det ubegrensede 

ansvaret i kombinasjon med konkursforbudet kan i realiteten innebære en garanti for de 

forpliktelsene interkommunale selskaper påtar seg. Dette medfører at interkommunale selskaper kan 

få en økonomisk fordel i form av en mulighet for å oppta lån på gunstigere betingelser enn hva som 

ville vært tilfelle med en begrenset ansvarsform. Fordelen er vederlagsfri, dvs. de interkommunale 

selskapene betaler ikke noen form for kompensasjon for den økonomiske fordelen som ligger i 

garantien. Ordningen innebærer dermed at de interkommunale selskapene som driver markedsrettet 

virksomhet kan få et fortrinn fremfor andre aktører på markedet. Departementet mener at ordningen 

som gjennom offentlige midler tilgodeser enkelte selskaper/foretak fremfor andre, kan utgjøre 

konkurransevridende offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61 (1), og er i utgangspunktet ulovlig, 

med mindre støtten er meldt til ESA og godkjent. 

 

Statsforetaksloven hadde tilsvarende bestemmelser om bl.a. begrenset deltakeransvar, noe ESA 

fant var i strid med EØS-avtalens art. 61 (1). Som en følge av dette ble statsforetaksloven endret 

for å være i samsvar med EØS-avtalen. 

 



IKS-lovens § 23 foreslås derfor opphevet. Departementet foreslår også nye bestemmelser i loven 

som kompenserer for at opphevelsen av konkursforbudet og innføringen av deltakeransvar. 

Begrunnelsen er at disse endringene er nødvendig for ikke å stille IKS-ene i en vesentlig 

dårligere stilling enn bl.a. aksjeselskaper. Dersom disse lovendringer ikke innføres vil det kunne 

medføre at IKS-selskaper må omgjøres til aksjeselskaper for å kunne få nødvendig kreditt, noe 

som vil gjøre IKS-systemet illusorisk.  

 
Forslaget innebærer at forpliktelser som de interkommunale selskapene allerede har stiftet før 

endringer i loven trer i kraft, og som er knyttet til konkrete låneavtaler, ikke gis samme vern som 

tidligere. For disse forpliktelsene foreslås det en overgangsordning som innebærer at det ubegrensede 

ansvaret oppheves ett år etter lovens ikrafttredelse. 

 

Departementet mener at endringene vil sikre bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-avtalens 

regler om offentlig støtte. Den vil også kunne bidra til mer like konkurransevilkår mellom 

interkommunale selskaper og andre aktører som opptrer i det samme markedet. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

De endringene som foreslås i IKS-loven vil utligne noen av forskjellene som er mellom IKS-er 

og øvrige selskapsformer, blant annet aksjeselskaper. Selv om det er meningen at det skal være 

en forskjell mellom IKS-er på den ene siden og aksjeselskaper på den annen, utgjør endringene 

en naturlig utvikling uten av at IKS-systemet likestilles med de ordinære aksjeselskaper.  

 

Det er også nødvendig å sikre et regelverk som er i samsvar med EØS-avtalens regler som Norge 

er bundet av.  

 

 

Rådmannens mener at Fauske kommune bør gi følgende korte høringsuttalelse: 

  

«Fauske kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-avtalen. 

Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme prinsippene. Det er naturlig 

at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån. Det er ingen grunn til å 

forskjellsbehandle interkommunale selskaper med aksjeselskaper på dette punkt. Regler som skal 

styrke kreditorvernet når det ubegrensede ansvaret faller bort er en naturlig konsekvens av 

lovforslaget.»  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

Fauske kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-avtalen. 

Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme prinsippene. Det er 

naturlig at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån. Det er ingen grunn til 

å forskjellsbehandle interkommunale selskaper med aksjeselskaper på dette punkt. Regler 

som skal styrke kreditorvernet når det ubegrensede ansvaret faller bort er en naturlig 

konsekvens av lovforslaget 

 

 

FOR-111/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

Fauske kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-avtalen. 

Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme prinsippene. Det er 

naturlig at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån. Det er ingen grunn til 

å forskjellsbehandle interkommunale selskaper med aksjeselskaper på dette punkt. Regler 

som skal styrke kreditorvernet når det ubegrensede ansvaret faller bort er en naturlig 

konsekvens av lovforslaget 

 

 

KOM-119/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

Fauske kommune støtter lovforslaget. IKS-loven bør være i samsvar med EØS-avtalen. 

Statsforetak og interkommunale selskaper bør bygge på de samme prinsippene. Det er 

naturlig at det skal være knyttet lik risiko til investeringer og utlån. Det er ingen grunn til 

å forskjellsbehandle interkommunale selskaper med aksjeselskaper på dette punkt. Regler 

som skal styrke kreditorvernet når det ubegrensede ansvaret faller bort er en naturlig 

konsekvens av lovforslaget 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen til videre forføyning    
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ENDRING I POLITISK ORGANISERING OG ENDRING AV MEDLEMSTALLET I 

KOMMUNESTYRET FRA NESTE VALGPERIODE 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I kommuneloven § 7 står det: 

 

1. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler 

fastsatt i lov. Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettigede innbyggere i 

fylket etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. 

2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for 

kommuner med: 

 

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 

b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 

c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 

d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 

e. over 100 000 innbyggere, minst 43 

 

Fylkestingets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for 

fylkeskommuner med: 

 

a. ikke over 150 000 innbyggere, minst 19 

b. over 150 000, men ikke over 200 000 innbyggere, minst 27 

c. over 200 000, men ikke over 300 000 innbyggere, minst 35 

d. over 300 000 innbyggere, minst 43. 

3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 

desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

4. Avgjørende for minste lovlige medlemstall er innbyggertallet i kommunen eller 

fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget. Viser det seg at medlemstallet på 

dette tidspunkt er for lite i forhold til antall innbyggere, uten at det er truffet noe 

vedtak om en utvidelse, økes medlemstallet til lovens minimum ved neste valg 

 

 

Etter kommuneloven § 10 kan kommunestyret selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

faste utvalg og komiteer: 



1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og 

fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale 

virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. 

Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

3. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

4. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller 

fylkestinget har bestemt noe annet. 

5. Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av 

saker og til å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre 

enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag. 

6. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

faste utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ 

som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité. 

 

Saksopplysninger: 

 

Etter kommuneloven § 7 er det minste medlemstallet i kommunestyret som Fauske kan ha er 19 

representanter. 

 

Forslaget til endring av utvalg må sees i sammenheng med at det ønskes større fokus på det 

enkelte fagområde og en tilpasning til den administrative organiseringen. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Forslaget om kutt i antallet kommunestyrestyrerepresentanter er begrunnet i to forhold: 

a) Behovet for å kutte i kostnadene, også på politisk virksomhet. 

 

b) Reduksjon av medlemstallet i kommunestyret må sees i sammenheng med utvidelsen av 

antall utvalg. 

 

ORDFØRERS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Følgende endringer i politisk organisering foretas fra valgperioden 2015 - 2019: 

 

1. Kommunestyrets medlemstall reduseres fra 31 til 27 representanter. 

 

2. Driftsutvalget og plan- og utvalget endres til: 

 Plan- og utviklingsutvalget 

 Oppvekst- og kulturutvalget 

 Helse- og omsorgsutvalget 

Hver av utvalgene skal ha et medlemstall på 5 representanter. 

 

 

KOM-120/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 



Saken utsettes og sendes ut til politisk høring. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble forkastet med 17 mot 13 stemmer. 

 

 

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo på vegne av KRF, R, SV og V: 

1. Kommunestyret beholder et medlemstall på 31 inntil ny kommunestruktur realiseres. 

2. Som pkt. 2 i innstillingen, men 9 i hvert utvalg. 

3. Kommunens godtgjørelsesreglement gjennomgås 1. halvår 2015 med mål om å kutte 

kostnader på politisk virksomhet. 

 

Ordførers forslag til vedtak ble vedtatt 17 mot 13 stemmer avgitt for KRF/R/SV/V’s 

forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Følgende endringer i politisk organisering foretas fra valgperioden 2015 - 2019: 

 

1. Kommunestyrets medlemstall reduseres fra 31 til 27 representanter. 

 

2. Driftsutvalget og plan- og utvalget endres til: 

 Plan- og utviklingsutvalget 

 Oppvekst- og kulturutvalget 

 Helse- og omsorgsutvalget 

Hver av utvalgene skal ha et medlemstall på 5 representanter. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Ordfører    

Rådmann    
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SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 027/14  - REDEGJØRELSE FRA 

ADMINISTRASJONEN: FØRING AV BREV I KOMMUNENS POSTJOURNAL 

   

 
Vedlegg: 1. Særutskrift Fauske kontrollutvalgs sak 027/14 

2. Saksutredning sak 027/14 

3. Oppsummering av Arkiv i Nordlands besøk i Fauske kommune 28.11.2013 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til kontrollutvalgets sak 027/14. 

 

 

KOM-121/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Harald Jøstensen (H) foreslo på vegne av AP og H: 

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets vedtak 27.11.14 i sak 27/14. 

 

Kommunestyret forutsetter at Fauske kommunes praksis for registering av post i 

kommunens postjournal, bringes i tråd med anbefalingene fra Arkiv i Nordland. 

 

Det forutsettes også at arkivforskriftenes krav om arkivplan oppfylles. 

 

 

Jørn Stene (FL) foreslo: 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets enstemmige vedtak og ber om at 

rådmannen iverksetter de nødvendige endringer som kontrollutvalget har påpekt i sitt 

vedtak når det gjelder registering av post i kommunens postjournal. 

 

FL’s forslag ble trukket. 

 

AP/H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets vedtak 27.11.14 i sak 27/14. 

 

Kommunestyret forutsetter at Fauske kommunes praksis for registering av post i 

kommunens postjournal, bringes i tråd med anbefalingene fra Arkiv i Nordland. 

 



Det forutsettes også at arkivforskriftenes krav om arkivplan oppfylles. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Avdelingsleder servicetorget og IT    

Rådmann    
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REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 14/10942 I 14/642 19.11.2014 Nordland fylkeskommune KRAV OM 

LOVLIGHETSKONTROLL - 

OPPRETTELSE AV ENHET FOR 

SAMFUNNSUTVIKLING - 

FAUSKE - AVVSINING 

 14/11097 I 14/2571 25.11.2014 Skatteetaten MODERNISERING OG 

EFFEKTIVISERING AV SKATTE- 

OG AVGIFTSFORVALTNINGEN. 

KONSEKVENSER FOR 

SKATTEETATENS 

OPPGAVEPORTEFØLJE OG 

KONTORSTRUKTUR 

 14/11188 I 14/2599 25.11.2014 Kommunesektorens 

organisasjon 

FOLKEVALGTPROGRAMMET 

2015-2019 

 14/11568 I 04/2339 26.09.2014 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL FAUSKE 

KONTROLLUTVALG 23. 

SEPTEMBER 2014 

 14/11570 I 04/2339 02.12.2014 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL FAUSKE 

KONTROLLUTVALG 28. 

NOVEMBER 2014 

 14/11653 I 11/2542 30.11.2014 Fylkesmannen i Nordland DESISJON AV FAUSKE 

OVERFORMYNDERIS 

REGNSKAP FOR 2. HALVÅR 

2013 

 14/10794 I 14/2504 17.11.2014 Trygg Trafikk FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL 

TRYGG TRAFIKKS STYRE FOR 

PERIODEN 2015 - 2017 

 14/11691 I 03/4648 04.12.2014 Salten Regionråd SÆRUTSKRIFT FRA 

MØTEPROTOKOLL SR-MØTE 

27. - 28. NOVEMBER 2014 

 14/11513 U 14/2646 03.12.2014 Ordfører og rådmann INVITASJON TIL MØTE 

MELLOM  KOMMUNENE I 

INDRE SALTEN OG 

NORDSALTEN 

 

 

 

 

KOM-122/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 



Som medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2015-2017 foreslår Fauske 

kommune følgende kandidater: 

 Ottar Skjellhaug 

 Kathrine Moan Larsen 

 

Referatene ble tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTET 16. DESEMBER 2014 

   

 
Vedlegg: Grunngitt spørsmål 

 

Sammendrag: 
 

Viser til vedlagte grunngitte spørsmål. 

 

I reglement for kommunestyre § 25 står det: 

 

§ 25. Grunngitt spørsmål. 

 Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes  

av et medlem overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret. 

 

Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører  

ordet for å besvare det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille  

tilleggsspørsmål og svareren gis anledning til å avgi tilleggssvar. Andre enn  

spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med  

grunngitte spørsmål. 

 

Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. 

 

 

KOM-127/14 VEDTAK-  16.12.2014 
 

Det grunngitte spørsmålet utsettes til neste møte. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


