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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Arbeiderpartiet:  

Siv Anita Johnsen Brekke, Ottar Skjellhaug, Steinar Nymo, Hilde J. Dybwad, Andreas Vestvann 
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Leif Lindstrøm, Liv-Marit Tverå. 

Høyre: 

Ronny Borge, Arnt Pedersen, Kristin Setså. 

Kristelig Folkeparti: 

Ingelin Noresjø. 

Rødt: 

Per-Gunnar Kung Skotåm, Anne H. Godding. 

Sosialistisk Venstreparti: 
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Varamedlemmer: 

Marianne Sakariassen, Vegard Setså, Tore Stemland. 

 

Andre: 

Rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef stab, økonomisjef, personalsjef, enhetsleder 

barnehage, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretærpresse, 

radio. 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske, 15. desember 2015 

 

Berit Vestvann Johnsen 

Formannskapssekretær 

 

 

 

Jørn Stene 

Ordfører representant representant 

 

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr     den 

 

Utskrift er foretatt den  12.02.16  

 

MERKNADER: 
 



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

dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker. 

 

Ordfører Jørn Stene og varaordfører Linda W. Salemonsen ledet møtet. 
 

Kommunestyret ble orientert om Hovedlandsrennet for 15 – 16 åringer i februar 2016. 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til innkalling: 

 Siv Anita Johnsen Brekke (AP):  

 Inhabilitet i sak 63/16 

 Vil stille 2 spørsmål til slutt 

 Etterlyser sak ang. taletid i reglement 

 Jens Kyed (KRF):  

 Inhabilitet i sak 68/16? 

 Hilde Dybwad (AP): 

 Ønsker å stille spørsmål ang. trafikksikkerhet til slutt 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Folkevalgtopplæringen vil bli avholdt 12. januar 2016. 

Formannskapet og Fauna vil ha et felles møte 11. januar 2016. 

 

Kommunestyret ber om at oppvekst- og kulturutvalget fremmer tema til kommunestyret ang. 

mobbeproblematikken. 

 

Ordfører svarte på spørsmål fra forrige møte fra Hilde Dybwad angående prosess 

eventuell kommunesammenslåing: 

1. Det vil bli avholdt folkemøter på nyåret. 

2. Folkeavstemning vil bli avholdt i mai 2016. 

Så må jeg få legge til at både vi og øvrige kommuner i Salten er på etterskudd i prosessen, og 

det gjør at arbeidsgruppen nå har sitt hovedfokus omkring 2 alternativer. Egen kommune og 

Indre Salten alternativet. Det har vært avholdt et møte i Sørfold hvor representanter fra 

Fauske, Sørfold, Saltdal, Hamarøy og Beiarn møtte. Et meget positivt møte hvor kommunene 

nå frem til jul har frist på å bestemme seg for å være med videre på dette alternativet. 

 

 

Spørsmål: 

Siv Anita Johnsen Brekke: 

1.  Henstilling om offentliggjøring i forbindelse med konkurranse allaktivitetshus. Er det 

kommet inn noen krav? 

2. Har fått melding om at kommunen ikke dekker deltakelse på Nordlandskonferansen. 

Hvorfor dette?  

3. Skolestruktur – Hva skjer? Ber om at spørsmål fra Erikstad FAU svares på. 

 

Svar: 

1. Formannskapet er oppdatert. 

2. I den alvorlige økonomiske situasjonen som Fauske kommune er i, vil ordfører ikke 

belaste regnskapet ytterligere. Politikerne kan melde seg på, men da må partiet eller 

den enkelte dekkes selv. 

3. Arbeidsgruppen arbeider med saken. Forventer et resultat i januar 2016. 



 

Hilde Dybwad: 

1. Hvilke planer har Statens vegvesen for trafikksikringsarbeid med undergangen og 

lysregulering over E6 ved Nico, samt lysregulering riksvei 80 på Erikstad? 

2. Hvor står dette arbeidet i dag? 

3. Hva gjør ordføreren for å sikre at dette arbeidet er ferdigstilt til skolestart 2016? 

 

Svar: 

1. og 2. Etter Stortingets behandling er bevilgningen borte. 

3. Kan ikke sende små barn avgårde, hvis det ikke er ferdig. Vi skal ha sikker skolevei. 

 

Svein Roger Bådsvik: 

Ligger bevilgning til psykiatri fra regjeringen inne i rådmannens forslag? 

 

Svar fra rådmannen: 

Psykiatri-midler fra regjeringen er ikke øremerkede midler, men ligger i rammeoverføringen. 

Midlene har vært vurdert av rådmannen. Nye oppgaver, men ikke kompensert for. 

 



Sakliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

056/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

057/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

058/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

059/16 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2015 

060/16 LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD IKKE-KOMMUNALE 

BARNEHAGER 2016 

061/16 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 

062/16 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 2. 

GANGS BEHANDLING 

063/16 OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 - KLAGE 

064/16 SIKRINGSTILTAK I FARVIKBEKKEN - GODKJENNING AV PLAN 

MED TANKE PÅ GJENNOMFØRING MED BISTAND FRA NVE 

065/16 DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD FOR 

OMSORGSBOLIGER 2016 

066/16 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI - 

2 GANGS BEHANDLING 

067/16 VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE 

ARBEIDSGIVERKONTROLL (SIRK) 

068/16 KOMMUNAL BEREDSKAP - INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

069/16 KONSTITUERING AV RÅDMANN 

070/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2016 OG 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/17669      

 Arkiv sakID.:   15/3556  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre  
 

Sak nr.:    056/16 KOMMUNESTYRE Dato:  15.12.2015 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2016 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2016 godkjennes. 

 

 

KOM-056/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/17667      

 Arkiv sakID.:   15/3554  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    057/16 KOMMUNESTYRE Dato:  15.12.2015 

 

 

 

DELEGERTE SAKER I PERIODEN 

 

 
  

 

Sammendrag: 
 

 

DKOM. 002/16: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - FAGERS 

 

VEDTAK : 
 

I hht. Delegasjonsvedtak av sak 05/10 gjøres slikt vedtak 

 

Fagerthun Events AS gis serveringsbevilling til drift av Puben Fagers i Storgt. 74, 8200 

Fauske som omsøkt: 

 

 Organisasjonsnummer:     998 340 217 

 Styrer:                              Frank Johan Fagerthun 

 Åpningstider:                   Mandag – søndag kl. 10:00 – 02:00 

 

Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet 

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

 

 

 

 

 

 

 

INNSTILLING : 
 

Delegerte saker tas til orientering. 

 

 

KOM-057/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/17668      

 Arkiv sakID.:   15/3555  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    058/16 KOMMUNESTYRE Dato:  15.12.2015 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 15/16871 I 15/3382 24.11.2015 Helse- og 

omsorgsdepartementet 

OVERSENDELSE AV BREV TIL 

LANDETS ORDFØRERE 

 15/17256 I 15/3465 30.11.2015 Bodø Havn KF SØKNAD KYSTVERKET - 

HAVNESAMARBEID 

 15/17304 I 04/2339 01.12.2015 Salten 

kontrollutvalgsservice 

PROTOKOLL FRA FAUSKE 

KONTROLLUTVALG 27. 

NOVEMBER 2015 

 15/17566 I 15/3517 03.12.2015 Rød Knapp-samarbeidet RØD KNAPPAKSJONEN - 

STOPP VOLD MOT KVINNER. 

 15/16945 S 15/3400 26.11.2015  VALG AV LEDER OG 

NESTLEDER TIL ELDRERÅDET 

FOR PERIODEN 2015 - 2019 

 15/16487 S 15/3242 18.11.2015  VALG AV LEDER OG 

NESTLEDER I KOMMUNALT 

RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE FOR 

PERIODEN 2015 - 2019 

 15/17695 I 14/2646 09.12.2015 Sørfold kommune KOMMUNEREFORMEN - 

REFERAT FRA NABOPRATEN 

DEN 7.12.2015 

 15/17433 I 15/2326 27.11.2015 Fylkesmannen i Nordland LOVLIGHETSKONTROLL - 

BYGGING AV 

ALLAKTIVITETSHUS 

 15/17679 I 15/3532 08.12.2015 Forbundet for ledelse og 

teknikk m.fl. 

ATTFØRINGS- OG 

VEKSTBEDRIFTENE - NOEN 

MULIGHETER OG 

UTFORDRINGER 

 

 

 

KOM-058/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Referatene ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 

 

Rett utskrift bekreftes 

 



Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/15982      

      Arkiv sakID.:   13/1426  Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    018/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

 059/16 KOMMUNESTYRE  15.12.2015 

 

 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2015  

   

 
Vedlegg: 1. Forslag nye vedtekter 

2. Gjeldene vedtekter 

3. Høringsbrev 

4. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Fauske  

5.  Høringsuttalelse fra Fagforbundet Fauske  

 6. Høringsuttalelse fra SU Hauan barnehage  

7. Høringsuttalelse fra SU Vestmyra barnehage  

8. Høringsuttalelse fra SU Erikstad barnehage  

9. Høringsuttalelse fra SU Sulitjelma barnehage  

 

Sammendrag: 
 

Vedtektene for kommunale barnehager ble sist endret i K-sak 66/13. Siden den gang er det 

kommet flere justeringer som må tas inn i vedtektene, for at de skal være i hht lovverk og 

forskrift.  

Det er ikke foretatt større endringer i vedtektene.  

Forslaget til endringer har vært ute på høring i barnehagene, organisasjonene og barne- og 

familieenheten, samt integreringsenheten.  

Det er innkommet 6 høringsuttalelser.  

 

Saksopplysninger: 

 

Følgende er endret i det nye forslaget til vedtekter:  

 

§ 2 Definisjon og formål  

Setningen om åpen barnehage tas bort, da dette ikke lengre er en tjeneste i Fauske kommune.  

 

§ 3 Rammer for driften 

De kommunale barnehagene har en felles virksomhetsplan som, som også må tas med under 

dette punktet.  

 

§ 4 Styring og ledelse  

Setningen om felles SU for oppvekstsenter tas bort. Da det ikke lengre er oppvekstsentre i 

kommunen.  

 

I dag heter det barnehagelærer og ikke førskolelærer.  

 



§ 5 Bemanning  

Setning om åpen barnehage tas bort.  

 

§ 6 Arealnormer  

Setning om åpen barnehage fjernes.  

 

§ 7 opptak av barn  

Fylkesmannen har tidligere vært i kontakt med kommunen og presisert at vi har en plikt til å 

tilby også halv barnehageplass. Dette tas dermed inn igjen i vedtektene.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Barn som fyller 3 år i opptaksåret, regnes som stor fra august. Dette er i hht til beregning av 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager.  

 

En del punkter er tatt bort, da alle som i dag har rett til barnehageplass, får plass ved 

hovedopptaket, og det er dermed ikke nødvendig med en prioritert liste for tildeling av plass, slik 

som tidligere.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

Setningen om åpen barnehage tas bort.  

 

§ 12 Betaling for opphold  

Nytt regelverk i forhold til redusert betaling for barnehageplass og gratis kjernetid for 4- og 5 

åringer er innført for familier med lav inntekt. Dette er tatt inn i vedtektene.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Endringene som er gjort i forslaget til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske er gjort 

for å tilpasse seg de endringer som ligger i lov og forskrifter. 

 

5 av høringsuttalelsene hadde ingen merknader til forslaget.  

 

Fra SU i Vestmyra barnehage var det innkommet skjønnsmessige justeringer på flere punkter, 

disse er i all hovedsak tatt hensyn til i forslaget. Det som ikke er hensyntatt er forslaget om å ta 

bort setningen at 3 uker med sammenhengende ferier for barn i barnehage, fortrinnsvis må tas i 

skolens sommerferie.  

 

Dersom det åpnes for at barnehagebarn kan ta ut sin pålagte ferie utenom skolens sommerferie, 

kan det føre til at flere barn ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet i løpet av sommeren. 

Dette vil igjen føre til økte utgifter til vikar, når ansatte tar ut sin lovmessige ferie i samme 

periode. Barnehagene tilstreber å bruke minst mulig vikar i ferieavviklingen, og dette er 

gjenspeilet i barnehagens budsjett der vikarutgifter i forbindelse med ferie er satt til 0,- i utgifter. 

Det er derfor av betydning at barn i barnehage fortrinnsvis avvikler 3 uker sammenhengende 

ferie fra barnehagen, i perioden fra skoleslutt til skolestart.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 

 



 

OPKU-018/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 

 

 

KOM-059/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16726      

      Arkiv sakID.:   15/3339  Saksbehandler:  Inger-Lise Evenstrøm  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:  
 

Sak nr.:    020/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

 034/16 FORMANNSKAP  30.11.2015 

 060/16 KOMMUNESTYRE  15.12.2015 

 

 

 

 

LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 

2016 

   

 
Vedlegg: 1)Lokale retningslinjer for tilskudd i ikke-kommunale barnehager 2016 

2) Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager  

 

Sammendrag: 
 

Det er fra 2016 innført ny finansieringsmodell for tilskudd til ikke kommunale barnehager.  

Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om 

antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til 

for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før 

tilskuddsåret begynner. 

 

Det er utarbeidet lokale retningslinjer i Fauske kommune.  

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har fattet vedtak om tilskuddsats til private barnehager i hht forskrift om 

tildeling av tilskudd til private barnehager § 9, gjeldene fra 1.januar 2016  

 

I forskriften åpnes det for 2 ulike måter å telle barn på både ved tilskuddsberegning og ved 

utbetaling av tilskudd.  

 

1) Kommunen kan bruke et vektet gjennomsnitt av årsmeldingen fra året før regnskapsåret 

og årsmeldingen fra regnskapsåret. Årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 

7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12. 

2) Den andre måten kommunen kan finne ut hva en heltidsplass i kommunale barnehager 

koster, er ved bruk av egne tellinger av barn i kommunale barnehager. Barn som fyller tre 

år i regnskapsåret regnes som under tre år i regnskapsårets sju første måneder, og over tre 

år i årets fem siste måneder. Hvordan tellingene skal brukes er nærmere regulert av 

forskriften med merknader. Dette tar i likhet med et vektet gjennomsnitt av 

årsmeldingene høyde for at det skjer flere endringer i barnehagene ved oppstart av nytt 

barnehageår i august. 

 

Fauske kommune bruker punkt 2 ved beregning av tilskuddssats.  



På bakgrunn av dette tildeles også tilskudd til private barnehager etter samme prinsipp, der barn i 

private barnehager telles hver måned, og utbetaling av tilskudd skjer forskuddsvis hvert kvartal 

ut fra oppgitt barnetall.  

 

Ved å beregne tilskudd på denne måten må kommunen ha lokale retningslinjer, j.fr. forskriften § 

12 2.ledd, hvor det bestemmes at de private barnehagene rapporterer antall barn, barnas alder og 

oppholdstid ved flere tidspunkter i året. Merknader til forskrift legger til grunn at for å utnytte 

ledig kapasitet i de private barnehagene vil det være en fordel med flere tellinger og vedtak i 

løpet av året. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har hatt lokale retningslinjer for utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager siden 2012. Hvor vi har tatt høyde for den aktivitetsendringen som har vært i private 

barnehager ved utbetaling av tilskudd gjennom året.  

En videreføring av lokale retningslinjer vil være i tråd med etablert praksis i Fauske kommune, 

og de private barnehagene er kjent med og innforstått med denne praksisen. Det er også en 

praksis de selv ønsker, da aktivitetsendringer i barnehagene fanges opp og tas hensyn til hvert 

kvartal.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

OPKU-020/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

FOR-034/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

KOM-060/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder barnehage til videre forføyning    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16238      

      Arkiv sakID.:   13/661  Saksbehandler:  Terje Valla  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    015/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

 061/16 KOMMUNESTYRE  15.12.2015 

 

 

 

 

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 

   

 
Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 

 

Sammendrag: 
 

Tilstandsrapport for grunnskolen er en lovpålagt rapportering til kommunestyret som skoleeier i 

en kommune. Dette er beskrevet i Opplæringslovens § 13-10 andre ledd. 

 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at 

bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig 

tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 

 

Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som 

skole rapporterer til, PAS og Skoleporten. Herfra er det hentet ut oversikt over resultater fra 

skolene i Fauske. 

 

Verktøyet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og tar utgangspunkt i noen få, utvalgte 

målepunkter basert på rapporterte resultater fra GSI, PAS og Skoleporten. Målepunktene som 

presenteres gjelder utvalgte kriterier fra Elevundersøkelsen fra 7. og 10 trinn, 

standpunktskarakterer og eksamenskarakterer 10. trinn samt nasjonale prøver fra 5., 8. og 9. 

trinn. 

 

Tabellene og resultatene gjelder tall fra 2014. Normalt går denne rapporten til kommunestyret i 

løpet av første halvdel av 2015. På grunn av at det har vært kommunevalg i september 2015 

ønsket skoleadministrasjonen å vente med å presentere rapporten til nytt kommunestyre var trådt 

i kraft. Tilstandsrapporten for 2015 vil derimot kunne legges frem til behandling i løpet av første 

halvår av 2016. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, 

mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati o.s.v. 

 

Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning (i alle fag) og engelsk. Resultatene gis med 

tallverdi 1, 2 eller 3. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 3 indikerer høyeste nivå. 



 

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn måles i lesing, regning (i alle fag) og engelsk (bare 8. trinn). 

Resultatene gis med tallverdi 1, 2, 3, 4 eller 5. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 5 indikerer 

høyeste nivå. 

 

I forhold til eksamenskarakterer i skriftlig for 10. klasse måles disse fra karakter 1 (laveste verdi) 

til karakter 6 (høyeste verdi). 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Tilstandsrapporten har tradisjonelt sett vært utarbeidet av skoleadministrasjonen og blitt fremlagt 

tidligere driftsutvalg og kommunestyre. Gjeldende vedtak har vært at kommunestyret tar 

rapporten til orientering. 

 

Involveringen i utarbeidelsen av rapporten fra de som står bak resultatene og de som er ansvarlig 

for resultatene har vært liten. Saken har vært presentert som en orienteringssak og har ført til 

liten grad av debatt i kommunestyret. 

 

Fra og med valget høsten 2015 er utvalgsstrukturen i kommunen endret, og skoleenheten har et 

eget fagutvalg å forholde seg til i form av utvalget for oppvekst og kultur. Enhet skole ønsker i 

større grad da å kunne analysere og reflektere sammen med utvalget og naturlige 

samarbeidspartnere rundt den vurderingen og de videre prosessene resultatene hvert år bør eller 

kan få for Fauske-skolene. 

 

Denne jobben kan gjennomføres ved at en foreløpig tilstandsrapport (bare resultater) jobbes med 

i en fagdag hvor utvalget for oppvekst og kultur, skoleadministrasjonen, rektorene, de 

hovedtillitsvalgte og elevrepresentanter fra KFU/elevråd går gjennom resultatene og ferdigstiller 

rapport og anbefalinger på hvert enkelt område før rapporten går til et samlet kommunestyre. 

 

Det vil gi kommunestyret som ansvarlig skoleeier større innsyn og bedre muligheter for både å 

debattere og også prioritere i hvilken retning Fauske skolene skal gå og hvilke fagområder som 

det skal settes størst fokus på. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse (2015) 

skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, 

skoleadministrasjonen og rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og 

den enkelte skoles elevråd inviteres inn i arbeidet. 

 

 

OPKU-015/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse (2015) 

skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, skoleadministrasjonen og 

rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og den enkelte skoles elevråd 

inviteres inn i arbeidet. 

 

 

KOM-061/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse (2015) 

skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, skoleadministrasjonen og 

rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og den enkelte skoles elevråd 

inviteres inn i arbeidet. 
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KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 2. GANGS 

BEHANDLING 

   

 
Vedlegg: Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2018 – Høringsutkast 

Høringsuttalelser fra Nordland Fylkeskommune 

Høringsuttalelse fra Anne M Hvesser 

Høringsuttalelse fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag 

 

Saksopplysninger: 

 

For å være berettiget statlige spillemidler er det et vilkår at alle kommuner skal ha en politisk 

vedtatt plan for fagområdet.  Kravet er stilt av Kulturdepartementet for at området skal bli 

gjenstand for klarere behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.  

Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på 

bakgrunn av særinteresser.  Planen skal oppfylle visse minimumskrav: 

 Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt 

 Sammenhenger med andre planer i kommunen (spesielt økonomi – areal- og 

kommuneplan.) 

 Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. 

 Målsetting for satsningen på idrett og friluftsliv, anleggsutbygging og sikring av 

arealer. 

 Prioritert handlingsplan (2015-2018) og uprioritert handlingsplan (2019-2025) 

 Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold 

 Kart (eksisterende- og planlagte anlegg) 

 

Planen skal være et politisk og administrativt styringsredskap innen fagområdene idrett, 

friluftsliv og lek.  For lag og foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir 

prioritert.  Planen skal revideres minst en gang hver valgperiode. Og planens fireårige 

prioriterte handlingsplan rulleres årlig. 

 

Prosess 

Prosjektorganisering: 

Planen er knyttet til flere enheter i kommunen. Enhet kultur og folkehelsekoordinator, 
Fauske Eiendom KF, barnehage, skole.  Det har vært avviklet egne møter med alle disse 
instansene. 
 



Ressursgruppe fra administrasjonen 

Kultur, folkehelserådgiver, barnehage/skole, ungdomsklubb og Enhet plan og utvikling. 
 

Referansegruppe/Fokusgruppe 

Fauske eldreråd og rådet for Funksjonshemmede, Fauske Idrettsråd, Sulitjelma og omegn 
turistforening, Statskog, Fauske videregående skole.  
Planprogrammet har vært lagt fram for alle disse. 
 
 

Planen er blitt ført i pennen av Idretts- og friluftsavdelinga i Enhet kultur. 
Idrett- og friluftsavdelinga har samhandlet med alle overnevnte og instanser som har 
kommet innspill til planen. 
Planarbeidet ble igangsatt våren 2014.  Det ble kunngjort i Avisa Nordland, Saltenposten, 
www.fauske.kommune.no.   
 
Kommunens lag og foreninger ble tilskrevet og bedt om å gi innspill til planprogrammet. 
 
Flere andre planer berører sentrale områder i denne planen.  Særskilt nevnes areal- og 

økonomiplanene i Fauske kommune, Samhandlingsplan for oppvekst i Fauske kommune, 

sentrale Stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet (2014) 
 

Viktige planer og meldinger er: 

o St.meld. 14 (1999-2000), idrettslivet i endring 
o St.meld. 39 (2000-2001), Friluftsliv - en vei til høyere livskvalitet 
o St.meld. 16 (2002-2003), resept for et sunnere Norge 
o St.meld. 39 (2006-2007), frivillighet for alle 
o St.meld. 26 (2006-2007), om rikets miljøtilstand 
o Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, Saman for fysisk aktivitet 
o St. meld. 47 (2008-2009), samhandlingsreformen 
o Ny ”Idrettsmelding” fra Kulturdepartementet – 2011 
o Friluftslova- St.meld. nr. 39(2000-2001) og Prop. 88 L (2010-2011) 
o Folkehelselova- Helse og omsorgstjenesteloven – 2011 

o St.meld 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk 
 
Folkehelseloven gir de viktigste formelle rammene for folkehelsearbeidet, der kommunen 
blir pålagt det helhetlige ansvaret. 
 

Planen er delt inn i to hoveddeler. Del 1 (kap 1-4) inneholder faktaopplysninger om 

nåsituasjon, med analyser og konklusjoner for videre arbeid innen idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet.  Del 2 (kap 5-11) inneholder målsetninger, resultatområder med delmål, strategier og 

tiltak, prioritert handlingsplan for 2015-2018, og uprioritert handlingsplan for aktivitet og 

anlegg. 

 

Tiltaksdelen med anlegg og områder for idrett og friluftsliv tilfredsstiller de plankrav 

Kulturdepartemenetet har som vilkår for stønad av spillemidlene. 

 

Planen tar for seg resultatområdene idrett, friluftsliv og nærmiljø samt felles utfordringer. 

 

http://www.fauske.kommune.no/


 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv bør i en folkehelsekommune være ambisiøs 

på de kommunale tjenesters tilrettelegging for kommunens befolkning. 

Veldig mange tenker at det viktigste er anleggsdelen, og en utvikling av disse.  Fauske 

kommunes viktigste arbeid er å få tilrettelagt for hverdagsaktiviteten. 

Det er derfor et poeng, og som også barn – og unges representant i drøftinger har fremhevet, 

at det er viktigste er å ivareta de anlegg som fins, slik at det er sikkert for alle brukere. 

Fauske kommune har et etterslep på mange års utviklingsfokus på nærmiljøanlegg, og har 

over mange år også hatt et for dårlig fokus på de eksisterende idrettsanleggene. 

Det er på dette området Fauske kommune bør ha det sterkeste fokus i framtida. 

 

Den uprioriterte lista over tiltak i planen er lang og med mange kostnadskrevende tiltak.  Det 

bør vurderes sterkt hvor mye engasjement Fauske kommune skal gå inn hvert enkelt anlegg, 

og om det heller kan skapes partnerskapsavtaler/avtaler med private aktører for å nå disse 

ønskene. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar at i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12 

legges Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv ut på offentlig ettersyn og på 

høring, foreta kunngjøringer og gjøre planen tilgjengelig gjennom elektroniske 

medier. 

 

 

PLUT-030/15 VEDTAK-  24.03.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar at i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 

legges Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv ut på offentlig ettersyn og på 

høring, foreta kunngjøringer og gjøre planen tilgjengelig gjennom elektroniske 

medier. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv har vært ute på offentlig ettersyn med 

frist 10. juni 2015, for å gi høringsuttalelser. 

Innen fristen er det kommet inn 3 høringsuttalelser. 

 

Disse er fra: 

Nordland Fylkeskommune 

Anne M Hvesser 

Øvre Valnesfjord Grunneierlag 

 



Høringsuttalelse fra Nordland Fylkeskommune 
(…) Det vises til formuleringer i forbindelse med prioritert handlingsplan om at noen av 

anleggene er ferdigstilt men er prioritert fordi de ikke har mottatt berettigede spillemidler. 

Begrepet berettiget brukes ikke i denne sammenheng.  Det er snakk om vurdering av 

tilskuddsberettigelse i forkant av søknad, det vil si om tiltaket er innenfor bestemmelsene for 

spillemidler.  Det vurderes og beregnes da samtidig en godkjent søknadssum, også i henhold 

til bestemmelsene.  Godkjent søknadssum er ingen garanti for tilskudd for spillemidlene, før 

tilsagn er gitt av fylkesrådet. 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

Dette er korrekt beskrevet fra fylkeskommunen. 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

Dette anses som en mindre endring i planen. 

 

(…) Resultatene fra kartlegging og verdisetting av friluftsområder gir kommunene et bedre 

kunnskapsgrunnlag og en økt bevissthet rundt viktige områder for folks hverdagsaktivitet 

(utenom idrettsanleggene). Det er positivt at Fauske kommune ønsker å utarbeide en sti- og 

løypeplan.  En slik plan bør integreres i kommunedelplanen. 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

Det har hele tiden vært hensikt at sti- og løypeplanen skal integreres i kommunedelplanen, 

men rådmannen ser at dette er uklart i planen. 

Det anbefales derfor at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten Friluftsråd.  

Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

Dette anses som en mindre endring i planen. 

 

(…) Under avsnittet om nærmiljøanlegg i kapittel 3.1.1. i planutkastet står det at «Det er 

behov for en kartlegging av næmiljøanlegg, eier- og driftsansvar for de ulike.»  Dette følges 

ikke opp med tiltak i planen.  Det samme gjelder også under kapittel 3.5. hvor det står at 

«Fauske kommune må i framtiden vurdere alle anlegg med tanke på drift og vedlikehold». 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

Fauske kommune har en god oversikt over nærmiljøanleggene i kommunen.  De aller fleste 

anlegg eies av Fauske kommune også, et lite mindretall er i privat eie.  Det som over tid er 

blitt uklart er hvem som er driftseier internt i kommunen, gjennom ulike omorganisering og 

endringer i personell.  Det er aldri blitt lagd skriftlige FDV-planer for noen av disse 

anleggene. 

Dette anser rådmannen å være av til enhver tid kommunens egen driftsportefølje og det trengs 

ikke utmeisles egne tiltak, men anses være en viktig del av de ulike tjenesters daglige 

virksomhet. 

Det anbefales derfor ikke at det legges inn egne punkter i planen vedr. dette. 

 

(…) I kapittel 6 er det satt opp delmål, strategier og tiltak for ulike områder.  Det kommer 

imidlertid ikke fram hvem som er ansvarlige for tiltak, når tiltakene skal igangsette og 

eventuelle kostnader knyttet til tiltakene.  En tydelig avklaring av ansvar vil være en styrke for 

gjennomføring av plenen.  Det er også viktig at mål formuleres på en slik måte at det er mulig 

å vurdere måloppnåelse i en evalueringsprosess. 

 



Faglig vurdering/anbefaling 

Det er i alt planarbeid viktig å ha klart definert ansvar.  Kapittel 6 har hovedfokus på 

kommunens egne tjenester.  Nevnte tjenester i planen er Frisklivssentralen, 

Folkehelserådgiver, Utstyrssentral o.a.  De områder som er nevnt er innenfor deres helt klare 

mandat, og rådmannens opptegnede organisasjonskart med oppgaveportefølje følger også i 

dette. 

Det anbefales derfor at kapitlet ikke endres. 

 

(…) Nordland fylkeskommune har i fylkestingssak 147/14 vedtatt nye retningslinjer for 

fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Saken bygger på forventet økt 

tilgang på statlige spillemidler til anleggsformål og en mer balansert bruk i henhold til 

spillemidlenes tosidige formål; tilrettelegging for økt idrettsdeltaksel og tilrettelegging for 

mer egenorganisert lavterskel aktivitet.  I retningslinjene inngår at målgruppene barn og 

unge, personer med nedsatt funksjonsevne, inaktive og den økende andel eldre gis prioritet i 

arbeidet. Det bør bygges flere mindre anlegg i nærmiljø og det store aktivtetspotensialet som 

ligger i en bedre utbygging av turstier, turveger, turløyper og ulike aktivitetsparker lokalisert 

nært opp til byer, tettsteder og nærmiljø må utnyttes. 

 

Faglig vurdering/anbefaling 

I kapittel 3 i Kommunedelplanen blir alle de momenter som er kommet i høringsuttalelsen 

behandlet.  Fauske kommune har hatt en offensiv og ambisiøs anleggsutvikling de siste 10 år.   

Det å gi rom for en anleggsutvikling med basis i lavterskel egenorganisert aktivitet. 

Rådmannen mener planen dermed oppfyller retningslinjene og formålet. 

 

 

Høringsuttalelse fra Anne Margrethe Hvesser 
 

(…) Strekningen fra Husmorskolen t.o.m. Lund er regulert til landbruk med de lover og 

restriksjoner som følger derav.  Viser i den forbindelse til «Lov om jog (jordlova) § 9 Bruk av 

dyrka og dyrkbar jord. 

«Dyrka jord må ikkje brukast til til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.  

Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho i vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Rådmannen velger og ikke ta med mer av høringsuttalelsen.  Den kan leses i sin helhet i 

vedlegget. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Rådmannen følger høringsuttalelsen i dette. 

Det er også slik at i sak 64/15 vedtok Fauske kommunestyre gjennom 

trafikksikkerhetsarbeidet rundt skoleutbyggingen å lage en gang og sykkelsti langs 

Erikstadveien fram til Badestrandveien.    

Tiltaket som er beskrevet i kommunedelplaneforslaget er foreslått for å få et helhetlig 

turområde fra sentrum rundt Lund/Stranda.  Vedtaket gjort i trafikksikkerhetsplanen og dette 

innspillet gjør at rådmannen ser at hovedmålet oppfylles ved å lage en tursti fra bygdetunet og 

til Sjøvollveien, hvor turveien da kobles på gang og sykkelstien som kommer fram til 

Badestrandveien.  Dette er ikke en forringelse i planene, men å se to ulike prosjekter i 

sammenheng. 

Det anbefales derfor å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 



Dette anses som en mindre endring, siden dette er på uprioritert handlingsplan. 

 

Høringsuttalelse fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag 
 

(…) punkt 1.2. Prosess 

Under dette punktet står det «Idrett og friluftsavdelinga har samhandlet med all overnevnte 

og instanser som har kommet med innspill til planen».  Dette stemmer ikke. I vårt innspill ba 

vi om et møte med Fauske kommune om bruken av Øvre Valnesfjord som arena for friluftsliv.  

Dette har ikke Fauske kommune fulgt opp.  Vi har heller ikke hørt noe fra Fauske kommune i 

perioden planarbeidet har pågått. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Etter gjennomgang viser det seg at høringsuttalelsen på planprogrammet fra Øvre Valnesfjord 

Grunneierlag ikke var kommet fram til saksbehandler.  Dette skyldes nok at dette var sendt 

sammen med høringsuttalelsen på kommuneplanen som også ble utlyst på høring samtidig.  

Dette er beklagelig, da øvre Valnesfjord Grunneierlag har hatt mange gode innspill og 

synspunkter. 

Etter gjennomgang av mange momentene fra Øvre Valnesfjord grunneierlag er det 

sammenfallende interesser i de tiltak og mange av de momenter som grunneierlaget framfører 

og det som kommunen ønsker.  Det vil derfor ikke være på sin plass og starte planprosessen 

på nytt. 

 

(…)Punkt 3.1. Nåværende anlegg og områder for idrett, friluftsliv og lek. 

I tabellen er det listet opp en oversikt over ulike anlegg som finnes i de tre hovedområdene i 

kommunen (Valnesfjord, Fauske og Sulitjelma). Under områdene friluftsområder og merkede 

turstier så er rubrikkene tomme. Ved utarbeidelse av en plan for friluftsliv bør det være en 

forutsetning at det gjøres et kartleggingsarbeid over hva som finnes i kommunen av 

infrastruktur. Kommunen har lett tilgang til informasjon om merkede stier, 

tilretteleggingstiltak med mer gjennom lokale foreninger. For eksempel er det i Øvre 

Valnesfjord nærmere 30 kilometer med merkede turløyper.  

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Opplistinga i tabellen er alle de anlegg som har mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg. 

Dette burde vært framkommet i teksten. 

Det anbefales derfor at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har mottatt 

tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

(…)I vårt innspill til planprogrammet spilte vi inn statlige sikrede friluftsområder. Vi synes 

det er merkelig at det utarbeides en plan for friluftsliv der disse områdene ikke nevnes. En 

forvaltningsplan for disse områdene er et kriterium for å kunne søke midler til tiltak fra 

staten. Her mister lokale foreninger i Valnesfjord en mulighet til å søke statlige midler for 

friluftstiltak. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Rådmannen følger denne vurderinga fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag. 

Det foreslås derfor at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret friluftsområde. 

Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken har blitt lansert som 

«Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på spesiell tilrettelegging, 



gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet 

mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det 

innfallsporter i Håla, Bringsli og ved Kvalhornet.  

 

(…)Punkt 3.1.1. Nærmere beskrivelse av noen sentrale anlegg/Oppsummering av forrige plan 

Her bør det stå utfyllende om statlige sikrede friluftsområder som nevnt ovenfor. 

Under omtalen av Sjunkhatten nasjonalpark – Barnas nasjonalpark står det at innfallsporten 

i Fauske kommune er Fridalen i Øvre Valnesfjord. Det må presiseres at dette er en 

hovedinnfallsport. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved Kvalhornet. Gjennom 

forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark er det definert hvilken type infrastruktur disse 

innfallsportene skal ha. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Rådmannen mener dette punktet oppfylles gjennom teksten som foreslått i kapittel 3.1.1. i 

forrige uttalelse. 

 

(…)Punkt 8.2.2 Terrengsykling. 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra Håla 

til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en rundløype 

på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til Røsvik og vei tilbake til 

Fauske. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Dette innspillet tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert handlingplan kapittel 10.2., samt 

beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik». 

Dette punktet vil også være med på å styrke regionrådets sykkelprosjekt «Sykkel i Salten», og 

vil gi en turistrute til Røsvik som er noe utenom det vanlige. 

 

(…)Punkt 8.2.3. Friluftsliv ved sjø og vann 

Her står det at det er bare ved Vallvatnet at det er tilrettelagt for de med nedsatt 

funksjonshemming. Dette stemmer ikke jamfør innspillet ovenfor på punkt 8.2.1. stier og 

turveier. 

 

Faglig vurdering/anbefaling: 

Dette punktet gjelder brygge for å kunne bedrive fiske, og område for sjøsetting slik at det er 

tilrettelagt for de med nedsatt funksjonshemming.  Det er korrekt at det er område som er 

tilrettelagt for funksjonshemmede med stier og turveier ved Valnesfjord Helsesportsenter og 

ved innfallsport Håla, men ingen av dem er tilrettelagt slik at det blir lavterskel på forflytning 

fra land til vann.  Det anbefales at punktet står slik det står. 

 

(…)Punkt 10.1 Prioritert handlingsplan 2015 – 2018 

Her et det ikke lagt inn et eneste tiltak på friluftsliv. Dette henger ikke sammen med noen av 

de strategier og tiltak som nevnes i planen. Slik prioritert handlingsplan fremstår nå så er det 

en nedprioritering av friluftslivet. 

 

Faglig vurdering: 

Rådmannen mener at hovedfokus i planen er en dreining fra store anlegg til de mer små, og 

nærfriluftsliv er særskilt omhandlet.  Det er slik at anlegg som ikke har en skissert 

finansieringsløsning, eiendomsavklaring, tydelig prosjekteier eller andre nødvendige 



opplysninger settes på uprioritert handlingsplan.  Dette for å imøtekomme bestemmelsene og 

retningslinjer for å være berettiget støtte. 

Ved å utarbeide en sti- og løypeplan vil mange tiltak på friluftsområdet komme inn på 

prioritert handlingsplan etter hvert.  Det er derfor viktig at Øvre Valnesfjord grunneierlag blir 

med i å utarbeide en slik plan at det både kommer tiltak inn på prioritert område og på 

uprioritert handlingsplan. 

 

Ingen av de høringsuttalelser som er kommet inn har medført større endringer i planen som 

tilsier at planen bør sendes på ny høring. 

Det anbefales derfor at planen med tilhørende endringer vedtas 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 



 

PLUT-004/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Saken sendes tilbake for redaksjonell revisjon og behandles i neste møte. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken sendes tilbake for redaksjonell revisjon og behandles i neste møte. 

 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Planutvalget ønsket en redaksjonell gjennomgang av planen, da det har vært utvikling i 

enkelte saker som er nevnt i planen, siden den ble skrevet i mars 2015.  

Etter anbefalinger gjøres dette på samme vis som ved innspillene ved 2. gangs behandling, og 

redaksjonelle endringer legges inn i planen når den er endelig vedtatt. 

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  



 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  

 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 

Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 

søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 

Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 

 

PLUT-019/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 



Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Framlagt forslag til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2015-2018 vedtas med 

følgende endringer og innspill: 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 10 Handlingsplan anlegg endres til: 

«De er prioritert fordi de er innenfor bestemmelsene for spillemidler» 

 

Det anbefales at siste setning i kapittel 8.1. Områder endres til: 

«Utarbeide en tursti- og løypeplan for Fauske kommune i samarbeid med Salten 

Friluftsråd.  Denne planen integreres i denne kommunedelplanen» 

 

 Det anbefales å endre siste setning under tiltak under kapittel 8.2.1. til 

«Ferdigstille Strandpromenaden sentrum – Sjøvollveien i planperioden, samt  

første tiltak i uprioritert langtidsplan (kapittel 10.2.) til: 

Strandpromenade Sentrum – Sjøvollveien 

 

Det anbefales at følgende tekst kommer inn i kapittel 3.1.  

Tabell: Tabellen viser anlegg som er registrert i anleggsregistret over anlegg som har 

mottatt tippemidler/midler til nærmiljøanlegg 

 

Det foreslås at siste kulepunkt i kapittel 3.1.1 endres til: 

Sjunkhatten nasjonalpark ble åpnet i 2010, og er dermed et statlig sikret 

friluftsområde. Nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.  Parken 

har blitt lansert som «Barnas nasjonalpark», og regjeringen ønsker å legge vekt på 

spesiell tilrettelegging, gjennom forvaltningsplaner for statlige sikrede 

friluftsområder, og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge.  Hovedinnfallsporten 

er Fridalen i Øvre Valnesfjord. I tillegg er det innfallsporter i Håla, Bringsli og ved 

Kvalhornet.  

 

Innspill fra Øvre Valnesfjord Grunneierlag tas med inn som et nytt tiltak på uprioritert 

handlingplan kapittel 10.2., samt beskrives i kapittel 4 «innspill til planen»  Tiltaket 

benevnte «Sykkelsti Håla-Røsvik»: 

Stien fra innfallsport Håla til Røsvik samt stien fra Jordbru til Halsvatnet er gjennom 

verneforskriften til Sjunkhatten nasjonalpark åpnet forbruk av sykkel. Spesielt stien fra 

Håla til Røsvik vil ved en oppgradering av enkelte deler av stien kunne fungere som en 

rundløype på syv mil fra Fauske via Trivselsveien til Strømsnes, veinett og sti til 

Røsvik og vei tilbake til Fauske. 

 

Innspill fra Planutvalget vedr. redaksjonell endring pkt 3.1.1.:  

Fauske idrettshall: Trening fra kl.8.00-23.00 hver dag hele skoleåret. Flere typer 

idretter/arrangement er kommet til de siste årene.  Dette er meget positivt, men har 

ført til at hallen er helt sprengt kapasitetsmessig. Bygging av kaldlager i 1.etasje ble 

realisert 2012. Hallen er generelt godt ivaretatt.  Høsten 2015 er hallgulvet i 

idrettshallen blitt skiftet ut til et oppdatert sportsgulv i hht KUD-krav.. Vi ser at svært 

mange søker timer i Idrettshallen. Dette kan ha mange årsaker, men 

garderobefasiliteter og det totale arealet fremstår som mer luftig og gir mere 

muligheter enn gymsalene. Det ble høsten 2014 etablert bryterom (ca 200m
2
) tilknyttet 

Idrettshallen.  



 

Fotballbanene: Fauske har de siste årene kommet ajour med kunstgressbaner i 

kommunen. Det har i tillegg til tidligere etablerte Fauske Stadion kommet kunstgress i 

Valnesfjord 11’er (2012), Finneid 7’er + 5’er (2013), samt 11’er bane på tidligere 

Fauske Grus (2014), og 9`erbane på Sulitjelmabanen.  Fauske stadion fikk nytt 

kunstgress på bakgrunn av reklamasjon i 2008. Fotballbanene på Erikstad og Hauan 

trenger nytt toppdekke. Fauske Sprint arbeider med fotballhall på Fauske. Denne 

søknaden er formelt i orden og SKS Arena skal etter planen være ferdigstilt januar 

2016. En realisering av denne vil frigjøre mye kapasitet i både gymsaler og 

Idrettshall. Det skal også sies at de banene som er etablert har skapt en veldig økning 

av uorganisert aktivitet. Varighet på banene er estimert til 10-15 år alt etter bruk og 

vedlikehold, dette betyr at Fauske Stadion bør ha nytt gress innen ca 2020, og man 

bør se om muligheten for etterbruk av gammelt kunstgress.  

 

Svømmehallene: Fauskebadet fremstår som meget pent etter nyåpning 2008. 

Fauskebadet inneholder 25 meters svømmebasseng, terapibasseng 12,5 meter, 

barnebasseng og boblebad. I tillegg er bassenget utstyrt med flotte 

garderobefasiliteter med badstue. Fauskebadet er også meget godt tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Bassenget ved Valnesfjord Helsesportssenter inneholder 

svømmebasseng og terapibasseng. Fauskebadet er benyttet av skoler, barnehager, 

frisklivssentral og kommunale og private fysioterapeuter. Fauske Svømmeklubb har 

sin treningsarena her, og gjennomfører Barnas Svømmeskole i Fauskebadet. For 

øvrig er det tilbud om offentlig bad 5 dager i uken. 

Sulitjelma bad er planlagt gjenåpnet januar 2016 og med en åpningsfrekvens for 

offentlig bad på 3 dager i uken.  I tillegg skal skolesvømming og utleie også 

gjennomføres i dette badet 

 

 

KOM-062/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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OMRÅDEREGULERING FOR LØKÅS, 56/57 - KLAGE 

 

   
Vedlegg: Brev fra advokat Henry A. Berntsen, datert 11.09.2015 

Brev fra advokat Henry A. Berntsen, datert 18.06.2015 
Plankart. 

Planbeskrivelse med bestemmelser.  

Områdekart med koter 

 

Sammendrag: 
 

1. gangs behandling 

 

Fauske kommune fremmer forslag til områderegulering for Løkås. Utarbeidelse av 

planforslaget er gjort av Rolf Sigurdsen i samråd med Salten kartdata AS (SKD) og Fauske 

kommune. Plankart er utformet av SKD. 

 

Planområdet er på ca. 4,4 dekar og omfatter gnr. 56 bnr. 57. Området ligger i Valnesfjord, 

vest for fv. 530, ca. 100 m nordøst for Valnesfjord skole og ca. 12 km nordvest for Fauske 

sentrum. 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av inntil 4 nye boliger med atkomst 

langs Skoleveien. 

 

Planforslaget inneholder følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg: Bebyggelse og anlegg 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Offentlig veg, kjøreveg, gang- og 

sykkelveg, annen veggrunn – teknisk anlegg. 

 

Deler av området omfattes av reguleringsplan for gang- og sykkelveg II Rv. 80 – Strømsnes, 

vedtatt av kommunestyret 16.03.1981 og reguleringsplan Løkåsen Valnesfjord, vedtatt av 

kommunestyret 30.07.1987. Deler av disse vil bli erstattet av foreliggende planforslag. For 

øvrig er planforslaget i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2011. 

 

Når det gjelder biologisk mangfold er det ingen kjente registeringer innenfor planområdet og 

kontroll mot DNs naturbaser bekrefter dette. 

 

Vedlagt er skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området. Rådmannen tar 

vurderingen til etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendelser, 

hverken naturlige eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet. 



 

Planprosess fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i 

oppstartmelding er innkomne forhåndmerknader gjengitt. 

 

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant, 

representantene for miljø/friluft og VVA. 

 

Uttalelse fra barnas representant: Som barn og unges representant ber jeg om at 

trafikksikkerheten vurderes svært nøye i forbindelse med områderegulering for Løkås. 

Gangveien som er tenkt brukt som atkomstvei til de nye boligene er samtidig skolevei for 

elevene ved Valnesfjord skole. Barn helt ned i seks års alder kan derfor komme til å benytte 

denne veien alene, og svært mange barn og unge bruker veien ved skolestart og –slutt. 

 

Vegen opp til skolen (Skoleveien) vil fortsatt benyttes av kjøretøy og foreslås derfor 

opprettholdt. Det foreslås etablering av fortau på sørvestsiden av Skoleveien. En slik løsning 

er tatt inn i eget forslag til områderegulering for naboeiendommen gnr. 50, bnr. 3 (Solbakk 

gård). 

For å begrense unødig kjøring på skoleveien vil skilting og evt. fysiske tiltak være et bedre 

alternativ enn å omregulere denne til gang- og sykkelveg. 

 

Det fremkommer ellers ingen merknader gjennom intern høring. Tilgjengelighet for alle er 

ivaretatt ved føringer lagt i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

VEDTAK : 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og delegasjonsvedtak. K-sak 20/08, 

legges forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57 ut til offentlig ettersyn i 

6 uker. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

2. gangs behandling. 

 

Fauske kommune fremmer på vegne av Rolv Sigurdsen forslag til områderegulering for 

Løkås. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Rolv Sigurdsen i samråd med Salten kartdata 

AS (SKD) og Fauske kommune. 

 

Reguleringsplanen har vært til offentlig ettersyn i perioden 23.05.2013 - 12.07.2013. Det har i 

ettertid vært en utvidet høringsrunde i perioden 09.03.2015 - 10.04.2015 pga. endringer i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Saken har vært stilt i bero grunnet innsigelse fra NVE, datert 12.07.2013, der det var satt krav 

til utredning av grunnforholdene i henhold til sikkerhetskravene som fremgår av plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10).  

 



Multiconsult AS har på oppdrag fra Fauske kommune og Rolv Sigurdsen utført 

grunnundersøkelser innenfor planområdet der det har blitt utarbeidet en geoteknisk rapport. 

Rapporten ble i ettertid tilsendt NVE, som på bakgrunn av denne trakk sin innsigelse med 

følgende kommentar: 

 

NVE, 21.01.2015: 

 

NVE trekker innsigelse til reguleringsplan for Løkås - GBnr 56/57 - Fauske kommune 

Vi viser til brev fra Fauske kommune, datert 14.01.2015, hvor NVE blir bedt om å trekke 

innsigelse med bakgrunn i geoteknisk vurdering utført av Multiconsult. Videre ønskes en 

tilbakemelding angående eventuelle forhåndsregler for sikkerhetskrav. 

Oppsummering av NVEs uttalelse med innsigelse, datert 12.07.2013: 

I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består planområdet av 

tykk havavsetning. I områder med marin leire eller hav- og fjordavseninger er det grunn 

til å vurdere faren for kvikkleireskred nærmere.  I saksdokumentene er det lagt ved en 

rapport vedrørende grunnundersøkelser i forbindelse med bygging av gang-/sykkelveg i 

1982. Denne rapporten gjelder for en annen type tiltak, gang-/ sykkelveg med små 

fyllingshøyder, enn det det nå søkes om, og NVE mener det må foretas en vurdering av 

fagkyndig om rapporten er tilfredsstillende i henhold til den konkrete saken og dagens 

krav. Det skal foreligge dokumentasjon på at reell fare er utredet og at sikkerheten i 

henhold til sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10) er ivaretatt før 

reguleringsplanen kan godkjennes. 

Omsøkte område ser ut til å være forholdsvis flatt, med liten terrenghelning. Men ut fra 

at NVE og kommunen er kjent med at det kan være ustabile grunnforhold i området, og 

at NGUs løsmassekart viser tykke havavsetninger i området, mener vi at 

grunnforholdene må utredes nærmere før planen kan egengodkjennes. 

Ut fra overstående fremmer NVE innsigelse til områdereguleringsplan for Løkås, GBnr 

56/57 i Fauske kommune inntil det kan dokumenteres at faren for kvikkleireskred er 

tilstrekkelig utredet og sikkerheten ivaretatt i henhold til sikkerhetskravene som fremgår 

av plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10). 

Det har i ettertid vært dialog mellom tiltakshaver, kommunen og NVE for å avklare kravet 

om geoteknisk vurdering. Det foreligger nå en geoteknisk vurdering utført av Multiconsult 

v/ Dag I. Roti datert 11.11.2014 som konkluderer med følgende: 

Tomta og områdene omkring er flatere enn 1:20. Registrert leire er ikke 

sprøbruddsmateriale. Selv om leiren lenger ned skulle være mer sensitiv er området så 

flatt at det hverken er løsneområde eller utløpsområde for et leirskred. 

Områdestabiliteten er derfor tilfredsstillende og krav til TEK 10 er oppfylt. 

NVE anser med dette innsigelse fremmet den 12.07.2013 som imøtekommet og trekker 

innsigelsen. 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at hensynet til byggegrunnens bæreevne og 

fundamentdimensjoner må vurderes nærmere før tillatelse til tiltak kan gis, jfr. kap. 4.3. i 

geoteknisk vurdering. 

http://www.ngu.no/kart/losmasse/


 

 

Kommentar/Vurdering 

 

Krav til byggegrunnens bæreevne og fundamentdimensjoner følges opp i byggesak. 

 

 

Jan Ole Øverland, 11.07.2013: 

 

Merknad til: «Forslag til områderegulering for Løkås 56/57. 

Viser til Planbeskrivelse av ovenfor nevnte område. 

I pkt. 5.6 angående eksisterende rett til sjøvei er det i saksgangen sådd tvil om hva som 

gjelder. 

Rolf Sigurdsen samlet inn underskrifter fra eierne av de brukene som har denne veiretten. Det 

ble da levert ut et kart som viste hvordan sjøveiretten skulle ivaretas. Når planbeskrivelsen 

kommer er det ikke samme løsning som er valgt. Tilkomsten til tomtene er via gårdsveien til 

Gnr. 56, Bnr. 4, mens sjøveiretten går fra Skoleveien gjennom låst bom, og så gjennom 

boligområdet for å komme inn på gårdsveien til Gnr. 56, Bnr. 4 på det kartet som Rolf 

Sigurdsen leverte meg.  

I planbeskrivelsen er dette vendt om. Tilkomsten til tomtene er fra Skoleveien, og sjøveiretten 

går gjennom en låst bom ut av boligområdet og inn på gårdsveien til Gnr. 56, Bnr. 4. 

Denne uklarheten gjør kanskje ikke noen stor forskjell. Hvorvidt man må låse seg inn i et 

boligområde, eller ut av det for å nytte en veirett går omtrent ut på det samme. 

Problemet ligger i at det er valgt en løsning som jeg ikke kan se er hensiktsmessig i den 

forstand at dette blir en veirett som ikke blir benyttet. All kjøring til naustene i Løkåsstraumen 

vil i praksis foregå på gårdsveien til Gnr. 56, Bnr. 4. Derfor krever jeg at dette blir omgjort til 

den mest praktiske løsningen, og ber om at kommunen sørger for at de innvolverte parter 

kommer til enighet. 

 

 

Kommentar/Vurdering 

 

Avtalen angående sjøveirett, signert 18.04.2013, beskriver trasen til den nye sjøveien basert 

på en tidligere versjon av plankartet. Ut fra gjeldende plankart går sjøveien fra FV 530 langs 

Bjørkåsveien (dagens skolevei) til FA1. Sjøveien fortsetter til AVG2 og knyttes videre inn på 

opprinnelig trase langs Løkåsveien. 

 

Trasén for den nye sjøveien er uendret i forhold til avtalen som ble signert 18.04.2013. Den 

eneste forskjellen er at fysisk sperring blir flyttet fra dagens FA1 til AVG2. Rådmannen kan 

ikke se at dette utgjør en vesentlig endring og det anbefales derfor at foreslått sjøveitrasé blir 

opprettholdt. 

  

 

Beboere på gårdsnummer 56, 29.03.2015 

 

Vi viser til utsendte høringsdokumenter, og registrerer at det er flere endringer av 

bestemmelsene i reguleringsplanen. 

 

Før var området regulert for fire eneboliger - nå er det blitt enebolig eller tomannsbolig med 

til sammen åtte boenheter. Bebygd areal var tidligere satt til 25 % - nå er det justert opp til 



30 %. Dette resulterer i en uønsket fortetting av bebyggelsen, med dobbelt så mange familier 

på samme arealet. 

Tidligere var det lagt opp til 1½ etasjes boliger - nå er dette økt til 2 etasjes. Mønehøyden er 

imidlertid beholdt uendret. Byggeområdet er relativt flatt og mønehøyden på 8 meter vil føre 

til at tomannsboligene blir dominerende og bryter med bygninger på tilstøtende arealer. 

Skyggevirkningene av disse boligene har ikke blitt vurdert gjennom en egen vurdering av sol-

/skyggeforhold for dette området. 

Sprengsteinsfylling for ny bebyggelse på 56/57 og selve bebyggelsen fører til økt belastning 

på grunnen. Tykkelsen på sprengsteinsfyllingen vil øke kotehøyden på mønet. En tykk 

sprengsteinsfylling vil medvirke til at området blir en «borg» mellom de andre bygningene. 

Økt belastning på området kan føre til endringer i grunnen og i verste fall setninger på 

omkringliggende bygninger. Økt vannsig/vannavrenning kan også forekomme. Vi krever 

derfor å bli holdt skadesløse for eventuelle setninger, vanntilsig og øvrige ulemper på våre 

eiendommer, som følge av utbyggingen. 

Vi opplever endringene fra forrige plan til å være store og uventede, og at dette resulterer i 

en verdiforringelse av våre eiendommer. 

Vi ber om at vår merknader tas til følge, slik at den nye planen fokuserer mer på felles 

bomiljø i stedet for maksimal grunnutnyttelse. 

 

 

Kommentar/vurdering 

 

I fylkesplanen for Nordland 2013-2025, kapitel 8.2, avsnitt a står følgende:  

Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- 

og tettstedstrukturene. I arealplanlegging skal transformasjon og fortetting i by- og tettsteder 

og rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemiddel for å unngå uønsket spredning av 

bebyggelse. 

 

Planområdet er knyttet mot Valnesfjord sentrum, nært skole og jernbane. Generelt vil man 

ved naturlig fortetting av sentrumsområder forvente noe redusert sikt. Fauske kommune har 

på bakgrunnen av gjeldende fylkesplan vurdert at det er hensiktsmessig å øke %BYA fra 25 

til 30. I forbindelse med planlegging av ny skole i Valnesfjord vil trafikkmønstret langs 

Bjørkåsveien endres. Det er derfor åpnet opp for inntil 8 boenheter i planområdet mot 4 

tidligere.  

 

Krav i forbindelse med grunnforhold er tatt med under bestemmelsenes § 5.7 og følges opp i 

byggesak. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

 

PLUT-048/15 VEDTAK-  28.04.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

 

KOM-033/15 VEDTAK-  21.05.2015 
 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

3. gangs behandling. 

 

På grunnlag av inhabilitet for ordfører Siv Anita Johnsen Brekke i kommunestyrets sin 

sak 033/15 er vedtaket ugyldig.  Saken behandles derfor på nytt med uendret innstilling 

uten hennes tilstedeværelse. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

 

KOM-066/15 VEDTAK-  27.08.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) erklærte seg inhabil. 

Kommunestyret erklært enstemmig Brekke som inhabil, jfr. Forvaltningsloven § 6 

første ledd b). 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyret godkjenner ikke ny reguleringsplan. Tidligere reguleringsplan med 

fire eneboliger opprettholdes. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 godkjenner Fauske 

kommunestyre det framlagte forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Forslag til områderegulering for Løkås, gnr. 56, bnr. 57, ble vedtatt (egengodkjent) i 

kommunestyret den 27.08.2015, sak 066/15. 

 



Innen klagefristen i.h.t. plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd, jf. § 1-9, er det 

innkommet en klage på kommunestyrevedtaket. Klagen fremsettes av advokat Henry A. 

Berntsen på vegne av Lill Anita Løkås og Jan Skoglund mfl. 

 

 

Det ble varslet oppstart av områderegulering for Løkås gnr. 56, gnr. 57 i Saltenposten og 

Avisa Nordland den 23.05.2009. Den 25.05.2009 ble det sendt brev til berørte grunneiere. 

 

I det opprinnelige utkastet til planbestemmelsen § 3 var følgende definert: 

Tomtene kan bebygges med eneboliger, tomannsboliger eller kjedet bebyggelse. 

Bygningsstrukturen må harmonere med hverandre med tanke på takutforming, materialvalg 

og formspråk. Bygningene skal ha saltak. Bygningsstrukturen må også harmonere med 

eksisterende bebyggelse i området. 

Samlet bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 25%. Bolighus kan bygges inntil 1,5 etasjer 

med maks mønehøyde 8,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Garasjer (carport) kan ha en grunnflate på inntil 70 m2 og en utforming som tilpasses 

bolighuset i form, materialbruk og farge. Maks mønehøyde for garasjer er 4,0 meter over 

gjennomsnittlig planert terreng. For hver boenhet settes av 20 m2 til lekeareal. 

 

Som del av den interne høringen i kommunen før saken ble sendt til 1. gangs behandling i 

delegert plan- og utviklingsutvalg kom det tilbakemeldinger fra barnas representant angående 

opprinnelig planforslag: 

 

Som barn og unges representant ber jeg om at trafikksikkerheten vurderes svært nøye i 

forbindelse med områderegulering for Løkås. Gangveien som er tenkt brukt som atkomstvei 

til de nye boligene er samtidig skolevei for elevene ved Valnesfjord skole. Barn helt ned i seks 

års alder kan derfor komme til å benytte denne veien alene, og svært mange barn og unge 

bruker veien ved skolestart og –slutt. 

 

For å forbedre trafikksikkerheten langs Bjørkåsveien ble det regulert inn gang- sykkelvei i 

områderegulering for Solbakk gård, gnr. 56, bnr. 3. Samtidig ble det i bestemmelsenes § 3 

endret til 4 eneboliger for å begrense trafikken langs Bjørkåsveien. Ved 1. gangs behandling 

var altså forutsetningene til stede for en slik begrensning i krav om bebyggelse. 

 

Plansaken ble stilt i bero halvannet år grunnet krav om grunnundersøkelser fra NVE.  

Multiconsult AS utførte grunnundersøkelser og utarbeidet en geoteknisk rapport innenfor 

planområdet på oppdrag fra Fauske kommune og Rolv Sigurdsen. Denne rapporten ble sendt 

til NVE 14.01.2015. I brev fra NVE 21.01.2015 trekker NVE innsigelsen for Løkås gnr. 56, 

bnr. 57 der det blir satt krav om at byggegrunnens bæreevne og fundamentdimensjoner følges 

opp i byggesak. 

 

I forslag til områdereguleringsplan av ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord med tilhørende 

konsekvensutredning er det bestemt at den gamle skolen skal avvikles og at ny skole kommer 

ca. 250 m lengre sørvest med inngang fra Skoleveien. Fauske kommune mener at 

forutsetningene i planområdet for Løkås, gnr. 56, bnr. 57 har blitt endret. Det blir en ny 

skolevei lengre sørvest og det har derfor blitt vurdert at det er forsvarlig å igjen tillate noe økt 

trafikk inn i planområdet via Bjørkåsveien. 

 

Krav om bebyggelse i planbestemmelsenes § 3 ble derfor endret fra 4 eneboliger til å gjelde 

enebolig, tomannsbolig og kjedet bebyggelse, som opprinnelig tiltenkt i utkast fra 2009. 



 

Varsling om endring av forslag til områderegulering for Løkås, 56/57, ble sendt til berørte 

grunneiere 09.03.2015. Fauske kommune mottok merknad av forslag til områderegulering for 

Løkås i brev datert 29.03.2015. 

 

Disse merknadene ble kommentert i 2. gangs behandling av plansaken og forslaget ble vedtatt 

i plan- og utviklingsutvalget 28.04.2015, sak 48/15, med innstilling til vedtak i 

kommunestyret uten endringer. I kommunestyret 21.05.2015, sak 33/15, ble plan- og 

utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Varsel om vedtaket i kommunestyret ble sendt til berørte grunneiere 01.06.2015. 

Fauske kommune mottok klage fra Lill Anita Løkås og Jan Skoglund mfl. via advokat Henry 

A. Berntsen, datert 18.06.2015. Det ble blant annet presisert at vedtaket i sak 22/15 var 

ugyldig pga. inhabilitet, noe som var riktig. Andre momenter i dette brevet ble ikke 

kommentert fordi vedtaket i kommunestyret var ugyldig. 

 

Saken ble uforandret sendt til 3. gangs behandling i kommunestyret 27.08.2015 der 

planforslaget ble vedtatt med 23 mot 7 stemmer. 

 

I påfølgende brev fra advokat Henry A. Berntsen  på vegne av Lill Anita Løkås og Jan 

Skoglund mfl., datert 11.06.2015 opprettholdes klage fra vedtaket i kommunestyret i sak 

33/15. 

 

Fauske kommune vektlegger Løkås som et tettsted i Valnesfjord i nær tilknytning til 

Strømsnes sentrum. Det er nå planlagt en ny skole med tilhørende flerbrukshall i dette 

området. Kirke og togstasjon er i nærheten. På bakgrunn av gjeldende fylkesplan § 8.2 

angående by- og tettstedutvikling har Fauske kommune vurdert det som hensiktsmessig å øke 

%BYA fra 25 til 30. Planområdet skal ikke skille seg ut. Det er presisert i bestemmelsenes § 3 

at bygningsstrukturen må harmonere med eksisterende bebyggelse i området. 

 

Mønehøyden er satt til maksimalt 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng som er 

uforandret fra 1. gangs behandling. Det har blitt åpnet opp for 2 etasjer mot 1,5 tidligere. 

Dette vurderer rådmannen som hensiktsmessig for å kunne åpne opp for en bedre utnyttelse 

av planområdet. 

 

Generelt vil man ved en naturlig fortetting forvente noe redusert sikt. Ny bebyggelse på gnr. 

56, bnr. 57 vil bli liggende mot sørøst i forhold til nærmeste nabo i en avstand på minimum 21 

m. I forhold til sol/skygge er retning syd – sydvest mest kritisk. Rådmannen kan ikke se at 

sol-/skyggeforhold vil bli en vesentlig ulempe for eksisterende bebyggelse i nærområdet.   

Det kan også nevnes at kotehøyden ved nærmeste bolig mot vest ligger 1,5 – 2 m høyere i 

forhold til kotehøyden i planområdet. 

 

Foreliggende områderegulering for Løkås, gnr. 56 bnr. 57, er i tråd med kommuneplanens 

arealdel der arealformålet er boligbebyggelse. Planområdet er vurdert i forhold til Forskrift 

om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Rådmannen kan ikke se at 

foreliggende planforslag faller inn under denne forskriften.  

 

Det fremkommer ingen vesentlige nye momenter i klagen. 

Rådmannen finner ikke grunn til å ta klagen til følge og anbefaler at saken oversendes til 

Fylkesmannen i Nordland som klageinstans. 



 

 

RÅDMANNENS INNSTILLING TIL INNSTILLING: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 og § 12-12 opprettholdes vedtak i 

kommunestyret den 27.08.2015, sak 066/15. 

 

Klage fra advokat Henry A. Berntsen  på vegne av Lill Anita Løkås og Jan Skoglund 

mfl. oversendes Fylkesmannen i Nordland. 

 

 

PLUT-006/16 VEDTAK-  27.10.2015 
 

Steinar Nymo (AP) foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret som klageinstans uten realitetsbehandling i 

utvalget. 

 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

AP’s forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Klagen tas til følge. 

 

 

 

KOM-021/16 VEDTAK-  12.11.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Brekke ble enstemmig erklært inhabil, jf. Forvaltningslov § 6 første ledd b). 

 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

FRP’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN 

 

Kommunens advokat, Thomas Benson, har gjennomgått saken og har følgende notat: 

 

Plan- og utviklingsutvalget kan behandle oppheving eller endring av et 

kommunestyrevedtaket før det behandles i kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 33 andre 

ledd.   

 



I reglement for Fauske kommunestyre § 3 fremkommer det at før en sak tas opp i 

kommunestyret skal den ha vært oppe til behandling enten i formannskapet, et hovedutvalg 

eller kontrollutvalget.  

 

Reglementet regulerer ikke spørsmålet om omgjøring, men «før en sak tas opp i 

kommunestyret» må forstås slik at, oppheving eller endring, også bør behandles av plan- og 

utviklingsutvalget før saken sendes til kommunestyret. Begrunnelsen er at plan- og 

utviklingsutvalget er et faglig politisk utvalg som kan vurdere om det foreligger grunnlag for 

oppheving eller endring av vedtaket.  

 
Medlemmene i plan- og utviklingsutvalget, vil som ved ordinære innstillinger til 

kommunestyret, ikke være inhabil til senere å behandle saken som kommunestyremedlem, jf. 

forvaltningsloven 6.  

 

 

KOM-063/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Brekke ble enstemmig erklært inhabil, jf. Forvaltningslov § 6 første ledd b). 

 

Kjell Eilertsen (FL) foreslo: 

Klagen tas til følge. 

 

Begrunnelse: 

Etter en helhetsvurdering av saken oppfattes det at fordelene ved å ta klagen til følge 

er større enn ulempene. 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 14 mot 12 stemmer avgitt for AP’s forslag. 

 

 

VEDTAK: 

Klagen tas til følge. 

 

Begrunnelse: 

Etter en helhetsvurdering av saken oppfattes det at fordelene ved å ta klagen til følge 

er større enn ulempene. 

 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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SIKRINGSTILTAK I FARVIKBEKKEN - GODKJENNING AV PLAN MED TANKE PÅ 

GJENNOMFØRING MED BISTAND FRA NVE 

   

 
Vedlegg: Tiltaksplan – Sikringstiltak i Farvikbekken 

 

Saksopplysninger: 

 

NVEs faresonekart for kvikkleire viser to kvikkleiresoner i området, en nord og en sør for 

Farvikbekken. Det ligger til sammen 51 boliger og to større næringsbygg innenfor de to sonene. 

Det er aktiv erosjon i bekken. Det er blitt utarbeidet to geotekniske rapporter om 

grunnforholdene i området, begge viser at det er store mektigheter med relativ sensitiv kvikkleire 

i området. 

 

Fauske kommune og NVE har prioritert å planlegge sikringstiltakene i denne planen. 

Det har vært gjennomført flere møter mellom NVE og kommunen. Alle grunneierne har skrevet 

under på grunneiererklæring. Planen har vært ute på lokal høring. 

 

Kommunen vil være tiltakshaver for sikringsarbeidet.  

 

Omtale av planen 

Sikringstiltaket går ut på å heve bekkebunnen i Farvikbekken med 1-1,5 meter for å bedre 

sikkerheten mot kvikkleireskred. For å heve bunnen må bekkedalen heves over hele tverrsnittet 

langs en strekning på ca 850 m. Lengst nedstrøms i tiltaksområdet skal høyre side av bekken 

erosjonssikres over en strekning på ca 100 m. Ved denne løsningen vil oppfyllingen i bekkedalen 

fungere som støttefylling mot skråningene langs bekken. Stabiliteten i området vil bedres med 

opptil 10 prosent. 

 

Høring, forholdet til andre interesser 

Planen ble sendt på høring 3.7.2015. Det er ikke kommet inn merknader til planen fra 

kommunen. Kommunen forutsetter at det innhentes gravemelding og at beboerne i området blir 

orientert om anleggsarbeidet før oppstart. 1 høringsbehandlingen har Fauske kommune fått 

underskrevet avtaler med alle direkte berørte grunneiere av sikringstiltaket. I avtalene gis det 

tillatelse til gjennomføring og senere vedlikehold av sikringstiltaket. 

 



Deler av planområdet er berørt av en reguleringsplan. Tiltaket er ikke i konflikt med verken 

reguleringsplanen eller kommuneplanens arealdel. Det utarbeides med utgangspunkt i dette ikke 

en egen og ny reguleringsplan for sikringsanlegget. 

 

Fylkesmannen i Nordland har ikke innvendinger til planen. I planleggingsfasen er det avdekket 

forekomst av en sjelden planteart (springfrø) i planområdet. Det er foretatt ytterligere kartlegging 

som også viser at denne arten finnes i et tilgrensende område som ikke berøres av 

sikringstiltaket. Det er jobbet spesielt med tiltak for å bevare plantearten både under 

anleggsgjennomføringen, og på permanent basis. Fylkesmannen er enig i de planlagte tiltakene 

for å bevare planten. 

 

Vassdraget er ikke vernet. 

 

Forholdet til vannressursloven 

Tiltaket vil ikke være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i 

vassdraget, og det krever derfor ikke tillatelse etter vannressursloven § 8. Det er kommunens 

ansvar å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven, og forskrifter og vedtak med 

hjemmel i loven. 

 

Tiltaket er tilstrekkelig opplyst og avklart i forhold til naturmangfoldloven §§ 4 – 12, jf. § 44 og 

vannforskriften § 12. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 



opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

PLUT-021/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

FOR-030/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 



Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 

 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 

 

KOM-064/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunen forplikter seg til å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. 

Distriktsandelen skal dekke 20 % av faktisk medgåtte utgifter basert på NVEs 

anleggsregnskap, herunder prisstigning i vente- og anleggstiden. I følge 

kostnadsoverslaget vil distriktsandelen utgjøre kr. 1.600.000,- eks mva. 

Distriktsandelen kan kreves innbetalt forskuddsvis og behandles som 

avgiftspliktig omsetning. Kommunen tar selv ansvaret for å videreføre det 

økonomiske ansvaret for hele eller deler av distriktsandelen til grunneiere som har 

nytte av tiltaket, dersom kommunen ønsker det. 



 

2. Kommunen forplikter seg til å føre tilsyn med anlegget. Tilsynsansvaret og 

oppgavene som dette innebærer følger av Forskrift av 17. juni 2005 nr. 655 om 

kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg 

for å bedre vassdragsmiljøet. 

 

3. Kommunen forplikter seg til å være tiltakshaver ved gjennomføring av arbeidet. 

Dersom kommunen viderefører rollen som tiltakshaver til grunneier, grunneierlag 

eller andre, er det et forhold som kommunen selv har ansvar for. 

 

4. Kommunen forplikter seg til å påse at tiltaket er i samsvar med plan- og 

bygningslovens bestemmelser og vedtak og arealplaner etter loven. 

 

5. Kommunen forplikter seg til å sende nabovarsel og innhente avtaler om adkomst 

og bruk av nødvendige arealer fra berørte grunneiere. Kommunen forplikter seg 

videre til å skaffe fram opplysninger om vann- og avløpsledninger, brønner, 

kabler og andre private og offentlige anlegg som kan bli berørt av planen, og 

opplyse om andre forhold som kan være av betydning for gjennomføring av 

tiltaket. 

 

6. Kommunen gir NVE fullmakt til å undertegne dokumenter og avtaler for 

gjennomføring av tiltaket. Kommunen aksepterer at det foretas mindre endringer 

av tiltaket når dette er praktisk nødvendig, eller ønskelig av hensyn til sikkerhet, 

miljø eller andre interesser. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder plan/utvikling til videre forføyning    
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DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD FOR OMSORGSBOLIGER 2016 

   

 
Vedlegg: Søknader for 2016 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 2014 var det totale kompensasjonstilskuddet til Fauske kommune på Kr.2.939.000,- 

 

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 2013 2014 2015 2016 

Helsetunet Oms.bo. 5500 5700 6200* 6355 

Strømsnes Oms.bo. 4600 4800 5000 5125 

Erikstadtunet Oms.bo 5500 5750 5750 5900 

Buveien Oms.bo 7076 7276 7276 7460 

Torgata 16 Oms.bo   6.813** 

7.805** 
8.759** 
8.880** 

 

 

*Endring ved omlegging av strømkostnader som vil belastes borettslaget, ikke den enkelte 

bruker. 

**Husleien er differensiert ut fra størrelsen på leiligheten 

 

Følgende søknader og forslag foreligger for 2016 sammen med utvikling: 

 

Bofelleskap/Borettslag 2014  2015 Søknad 2016 Endring 
2015/2016 

Helsetunet Oms.bo. 553.944 529.740 983.787 454.047 

Strømsnes Oms.bo. 42.064 18.803 89.260 70.457 



Erikstadtunet Oms.bo  233.290 233.195 237.082 3.887 

Buveien Oms.bo 74.115 69.860 86.494 16.634 

Torgt. 16 Oms.bo  96.000 96.000 0 

Totalt 903.413 947.598 1.492.623 545.025 

 

*Åpnet September 2014 

 

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

Tilskuddet er basert på sammenlignbare bofelleskap og leiesatser.  

 

Rådmannens forslag til innstilling etter samtaler med daglig leder av ISBBL er som følger: 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 

Totalt 1.044.011 

 

 

HEOM-011/16 VEDTAK-  25.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAP: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 

Totalt 1.044.011 

 

 

FOR-028/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 

Totalt 1.044.011 

 

 

KOM-065/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske Kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag og bofelleskap 

(omsorgsboliger) for 2016: 

 

Bofelleskap/Borettslag Tilskudd 2016 

Helsetunet Omsorgsbolig 575.632 

Strømsnes Omsorgsbolig 48.803 

Erikstadtunet Omsorgsbolig 237.082 

Buveien Omsorgsbolig 86.494 

Torgt. 16 Omsorgsbolig 96.000 

Totalt 1.044.011 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef helse og omsorg til videre forføyning    
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INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSORDNINGER - EIERSTRATEGI - 2 GANGS 

BEHANDLING 

   

 
Vedlegg: Vedtak i Regionrådet (sak 21/15) 

Sak 084/14  

 

Sammendrag: 
 

Salten Regionråd har utarbeidet et utkast til felles strategi for samarbeid og eierstyring for 

kommunene i Salten. Arbeidet har sin bakgrunn i et vedtak i representantskapet i IRIS, men også 

etter et ønske fra de enkelte kommuner både politisk og administrativt. Rådmannsutvalget i 

Salten har på vegne av regionrådet hatt ansvar for arbeidet som har ledet frem til vedlagte 

dokument. Vibeke Resch-Knudsen har vært leid inn (etter forutgående anbud) for å utarbeide 

utkastet. 

 

Dokumentet ble behandlet i Regionrådets møte av 5 juni 2014 og ble deretter oversendt de 

enkelte kommuner i Salten for behandling. I sak 084/14 2 oktober 2014 behandlet 

kommunestyret i Fauske saken og vedtok en rekke endringer i det opprinnelige forslaget til 

Salten kommunene.  

 

Saken ble deretter returnert Regionrådet til behandling og det fremkom da at flere kommuner 

enn Fauske hadde ønske om endringer i strategien, hvilket medførte at Regionrådet ikke kunne 

avslutte behandlingen av saken. Ønsket om endringer i strategien var i hovedsak knyttet til 

spørsmålet om antall deltakere i representantskapet, eventuelt samarbeide etter § 27 i fremtiden 

og hvilke prinsipp som skal legges til grunn for finansiering av de interkommunale selskapene. 

 

Saksopplysninger: 

 

Arbeidsutvalget i Regionrådet fattet 17 april 2015 et vedtak om å «nedsette et politisk 

forhandlingsutvalg bestående av ordførerne i Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold kommuner. 

Forhandlingsutvalget gis mandag til å utarbeide et endringsforslag basert på de vedtak som er 

gjort i kommunene. Leder av rådmannsgruppa er sekretær for utvalget». 

 

Arbeidsutvalget gjennomførte sitt arbeide i mai måned 2015 og kunne til Regionrådets møte 4 og 

5 juni legge frem et samordnet forslag til endringer. 

 

I Regionrådets møte 4-5 juni 2015 ble det i sak 21/15 fattet et enstemmig vedtak hvor 

Regionrådet sluttet seg til de endringer som forhandlingsutvalget var kommet med. Saken ble 



deretter besluttet oversendt kommunene for behandling. Etter 

behandling i kommunene må saken returneres Regionrådet 

for endelig sluttbehandling. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 
 

Det vises til tidligere sak 084/14 med rådmannens 

kommentarer til de enkelte punkter i strategien. 

 

I de påfølgende punkter er endring markert med 

understrekning. Når saken behandles må man ta utgangspunkt 

i sak 084/14 med rådmannens forslag til vedtak og 

kommunestyrets endelige vedtak. 

 

Rådmannen beklager at det har tatt tid før at saken blir 

forelagt kommunestyret til ny behandling, og har forståelse 

for noen områder oppfattes som noe komplekse. Samtidig har 

dette vært en langvarig prosess som nå må endes med et 

vedtak i kommunestyrene. Rådmannen anbefaler derfor sterkt 

at kommunestyret slutter seg til de endringer som nå 

fremlegges.  

 

 

👈 
 

 
 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; prinsippene 

åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et 

langsiktig perspektiv legges til grunn for styring av 

samarbeidene/selskapene i Salten. Ingen endringer fra 

kommunestyrets opprinnelige vedtak 

 

2. Finansieringsmodell; I opprinnelig vedtak fra 

kommunestyret ønsket kommunestyret en finansieringsmodell 

basert på fordeling av kostnader pr innbygger. Etter 

behandling i Regionrådet er det enighet om: Målsettingen 

med dette prinsippet må være forutsigbarhet, samt det å finne 

en mest mulig rettferdig finansieringsmodell som alle 

kommunene kan være med på. 

Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell: 

- grunnfinansiering 

- innbyggertall 

- nytteverdi 

Valg av finansieringsmodell kan gis tilbakevirkende kraft. 

 

Saken startet ved at 

representantskapet i IRIS beslutter 

utarbeidelse av eierstrategier for 

selskapet. 

 

Etter en oppstart i arbeidet blir det 

bestemt at arbeidet skulle overtas av 

Regionrådet og at rådmenn i de 9 

kommunene får ansvaret for 

saksutredningen 

 

Regionrådet fatter i 2012 en 

beslutning om å opprette et prosjekt 

for utarbeidelse av en eierstrategi for 

de interkommunale selskapene. 

Prosjektets del I skal kartlegge og 

vurdere de ulike samarbeidene. 

 

Gjennom en anbudskonkurranse ble 

advokat Vibeke Resch-Knudsen 

engasjert i 2013 til å kartlegge og 

anbefale videre tiltak mht de 

interkommunale selskap og 

samarbeider 

 

I 2013 fremlegger advokat Vibeke 

Resch-Knudsen konklusjonene fra del 

I av rapporten. I Regionrådets 

behandling vedtas det å fortsette med 

del II av arbeidet med den hensikt i å 

rydde opp i uklarheter mht 

organisasjonsform, finansiering mv i 

samarbeidene. 

  

Som del av dette utarbeides det et 

forslag til en eierstrategi som skal 

være felles for de 9 kommunene og 

omfatte alle selskap og samarbeid i 

regionen. 

 

I forslaget til eierstrategier ligger det 

13 viktige prinsipielle forhold som 

alle kommunestyrene må fatte vedtak 

på før den felles eierstrategien kan 

implementeres i fellesskapet. 

 

Forslaget til eierstrategi samt et 

drøftingsnotat ble behandlet i 

Regionrådet i juni 2014 og ble 

deretter oversendt kommunene for 

behandling. 

 

Etter behandling i kommunene ble 

det klart at kommunene hadde fattet 

ulike vedtak mht de grunnleggende 

forhold i eierstrategien. 

 

Regionrådet har gjennom et politisk 

forhandlingsutvalg kommet frem til et 

felles forslag som Regionrådet ber 

kommunene vedta. 

 

…sånn går nu dagan… 

 

 

 
Historikk 

Ettersom saken har tatt noe tid vil 

rådmannen kort repetere 

sakshistorikken 

 



3. Vedtekter og selskapsavtaler; Etter behandling i Regionrådet er det enighet om: Innholdet i 

vedtekter og selskapsavtaler reguleres gjennom norsk lov. Dette legges til grunn i de tilfeller 

hvor det skal gjøres endringer i vedtekter eller selskapsavtaler. 

Følgende ordlyd 

“Dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene gjelder 

følgende ordning: Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den 

eller de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på 

nytt. Alternativene blir da enten å gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller tre ut 

av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyrer 

dobbeltstemme i denne ordningen” 

 

4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale 

virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal 

være tilgjengelig der. Ingen endring 

 

5. Antall deltakere i representantskapet; kommunestyret vedtok at dagens ordning skulle 

videreføres. Etter behandling i Regionrådet er det enighet om: Til selskapenes 

representantskap velges det 2 representanter, 1 fra posisjon og 1 fra opposisjon fra hver 

kommune med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke. 

Ordfører avgir stemme på vegne av kommunen. 

 

6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens 

for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i 

kommunen til vedkommende. Ingen endring 

 

7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid og 

eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i IKS’ene. 

Ingen endring 

 

8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap; kommunene forutsetter at alle selskapene selv 

utarbeider en konkret eierstrategi som behandles i styrende organer og forankres i 

eierorganet. Det forutsettes at forslagene til eierstrategi oversendes kommunene individuelt 

for uttalelse. Etter behandling i Regionrådet er det enighet om at punktet tas ut av 

eierstrategiene. 

 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27; samarbeid etter Kommunelovens § 27 i fremtiden 

brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) 

pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme 

tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering. Etter 

behandling i Regionrådet er det enighet om: Samarbeid etter kml. § 27 skal i fremtiden ikke 

brukes mellom kommunene i Salten. 

 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; vedtektene for IRIS endres slik at 

utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. Etter behandling i Regionrådet er det 

enighet om: at punktet tas ut av eierstrategiene. 

 

11. IRIS-fondet; representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i 

den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets 

retningslinjer og organisering av fondet. Ingen endring 

 



12. Regionrådets rolle; til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle rundt 

Regionrådets rolle, er det rådmannens vurdering at kommunen ønsker regionrådet som en 

funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt. Rådmannen anbefaler også at 

regionrådet er den foretrukne arena for felles utviklingsoppgaver for Salten. Etter behandling 

i Regionrådet er det enighet om: at punktet tas ut av eierstrategiene. 

 

13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); intet forslag til vedtak. Etter behandling i 

Regionrådet er det enighet om: Tas ut av eierstrategiene da stiftelser eier seg selv. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som foreslått fra 

Regionrådet. 

 

 

FOR-029/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som foreslått fra 

Regionrådet. 

 

 

KOM-066/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret vedtar interkommunale eierstrategier med de endringer som foreslått fra 

Regionrådet. 

 

Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmann til videre forføyning    
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VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE ARBEIDSGIVERKONTROLL (SIRK) 

   

 
Vedlegg: Avtale om samarbeid om arbeidsgiverkontroll mv. mellom Fauske kommune og kommunene 

Saltdal, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Røst 

 

Saksopplysninger: 
 

Fauske kommune har siden 1999 vært vertskommune for det interkommunale samarbeidet om 

gjennomføring av arbeidsgiverkontroll (SIRK). Avtalen har til formål å oppfylle kommunene sin 

plikt til å føre kontroll med arbeidsgivere i henhold til skattebetalingsloven § 5-13. Avtalens 

varighet er 4 år, og bringes til opphør uten fornyelse. 

 

Tidligere avtale videreføres i all hovedsak uforandret. Det er foretatt noen korrigeringer og 

oppdateringer av lovhenvisninger, samt at det i avtalens avsnitt 11 om Tvisteløsning er foretatt 

en realitetsendring ved at eventuelle tvister ikke lengre skal avgjøres ved voldgiftdomstol, men 

skal være gjenstand for ordinær domstolsbehandling. Det anses ikke å foreligger forhold som 

begrunner å benytte en fordyrende løsning som voldgiftsbehandling vil medføre. 

 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 er det foreslått å overføre skatteoppkreverfunksjonen 

med tilhørende oppgaver fra kommunene til staten. Dersom forslaget blir vedtatt følger det av 

avtalen at den gjensidige oppsigelsesfristen på ett år ikke gjelder, jf. avsnitt 10. Det går videre 

frem av kommuneloven kap. 5 om interkommunalt samarbeid at «Dersom deltakerne er enige 

om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning.», jf. § 28-1 i. I regjeringens forslag 

er det lagt til grunn at en overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil være å anse som 

virksomhetsoverdragelse, noe som innebærer at både oppgavene og ansatte knyttet til 

samarbeidsavtalen vil bli overført til staten.   

 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Fauske kommune viderefører sitt tilbud om utføring av arbeidsgiverkontroll for 

kommunene Saltdal, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Røst. 

 

 

FOR-033/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune viderefører sitt tilbud om utføring av arbeidsgiverkontroll for 

kommunene Saltdal, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Røst. 

 

 

KOM-067/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune viderefører sitt tilbud om utføring av arbeidsgiverkontroll for 

kommunene Saltdal, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Røst. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Økonomisjef til videre forføyning    
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KOMMUNAL BEREDSKAP - INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

   

 
Vedlegg: Saksfremlegg fra Bodø kommune 

 

Sammendrag: 
 

Det vises til henvendelse fra Bodø kommune ang interkommunalt prosjekt for samarbeide 

innenfor områdene helhetlig ROS analyse, oppfølgingsplan og overordnet beredskapsplan. 

 

Saksopplysninger: 

 

Lov om kommunal beredskapsplikt med tilhørende forskrift har medført nye og omfattende 

oppgaver for kommunene. Dette medfører at det er behov for Fauske kommune (og de andre 

Salten kommunene) å gjennomføre en helhetlig ROS analyse med tilhørende beredskapsplaner. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Utfordringen med å gjennomføre en helthetlig ROS-analyse har vært diskutert mellom 

kommunene og det er enighet om å fremme et forslag om et interkommunalt prosjekt over 18 

måneder for i fellesskap å utarbeide en ROS analyse, oppfølgingsplan og overordnet 

beredskapsplan. Underveis har kommunene koordinert med Fylkesmannen i Nordland som har 

bedt kommunene om å søke skjønnsmidler til prosjektet.  

 

Etter avtale mellom rådmenn i Salten kommunene har Bodø kommune påtatt seg rollen som 

vertskommune og ansvarlig for gjennomføringen. Bodø kommune vil søke om skjønnsmidler og 

vil også tilsette/leie inn nødvendig prosjekt-og prosessledelse. 

 

Hver kommune må imidlertid oppnevne en arbeidsgruppe som skal sikre intern forankring og 

ikke minst utarbeide den enkelte kommunes bidrag til ROS-analysen, oppfølgingsplan og 

overordnet beredskapsplan.  

 

Prosjektorganisering:  

Prosjekteier er Salten Regionråd  

Styringsgruppe: rådmannskollegiet i Salten 

Prosjekt og prosessleder: ansettes eller leies inn 

Nettverksgruppe: beredskapsansvarlig i den enkelte kommune 

Intern arbeidsgruppe i den enkelte kommune: utpekes av rådmann

 



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget 

fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten». 

 

2. Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom 

skjønnsmidler. 

 

3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler. 

 

4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er 

rådmannskollegiet i Salten. 

 

 

FOR-038/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget 

fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten». 

 

2. Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom 

skjønnsmidler. 

 

3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler. 

 

4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er 

rådmannskollegiet i Salten. 

 

 

KOM-068/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Jens Kyed (KRF) stilte spørsmål med egen habilitet. 

Kyed ble enstemmig erklært habil. 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt i henhold til beskrivelsen i saksfremlegget 

fra Bodø kommune med tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten». 

 

2. Prosjektet finansieres med 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % gjennom 

skjønnsmidler. 

 

3. Bodø kommune, som vertskommune er ansvarlig for søknaden om skjønnsmidler. 

 

4. Prosjekteier er Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe er 

rådmannskollegiet i Salten. 

 



Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Rådmannen til videre forføyning    
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KONSTITUERING AV RÅDMANN 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

I Kommunelovens kapittel 4. Kommunens og fylkeskommunens administrasjon, fremkommer 

følgende: 

 

§ 22.Administrasjonssjef. 

1. I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef. 

2. Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen. 

 

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale 

administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller 

fylkestinget fastsetter. 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll. 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 

kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å 

treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 

kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

§ 24.Kommunale og fylkeskommunale stillinger. 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan tildele formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet 

eller fylkesrådet, utvalg, styre for institusjon eller administrasjonssjefen myndighet til å opprette og 

nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker. 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative stillinger, herunder 

ledere av kommunale og fylkeskommunale foretak, skal ansettes på åremål. Det samme gjelder for 

ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks år. 

3. Kommunestyret og fylkestinget kan opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for kommunale 

eller fylkeskommunalt ansatte. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om slike 

pensjonsordninger. 



  

 

Saksopplysninger: 

 

Nåværende rådmann har sagt opp sin stilling med fratredelse pr. 31.12.15. 

Videre fratrer kommunalsjef rådmannens stab med pensjon fra samme dato. 

 

Geir Mikkelsen er tilsatt som kommunalsjef for rådmannens stab fra 01.01.16. 

Kommunalsjef stab er rådmannens stedfortreder og har resultatansvar innenfor eget 

ansvarsområde som omfatter fellesfunksjoner i rådmannens stab samt plan og tekniske tjenester. 

I tillegg har stillingen det overordnete ansvar for sekretariatsfunksjonen for det politiske nivå 

samt koordineringsansvar opp mot Fauske Eiendom KF og Fauna KF. Kommunalsjefen har også 

ansvaret for oppfølgning av kommunens investeringsbudsjett.  

 

Med bakgrunn i ovenstående må kommunestyret konstituere Geir Mikkelsen i stillingen som 

rådmann fram til ny rådmann er tilsatt. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Geir Mikkelsen konstitueres som rådmann i Fauske kommune fra 1.1.2016 fram til ny 

rådmann tiltrer. 

Han gis en avlønning lik dagens rådmann lønn. 

 

 

PART-004/16 VEDTAK-  30.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Geir Mikkelsen konstitueres som rådmann i Fauske kommune fra 1.1.2016 fram til ny 

rådmann tiltrer. 

Han gis en avlønning lik dagens rådmann lønn. 

 

 

KOM-069/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Geir Mikkelsen konstitueres som rådmann i Fauske kommune fra 1.1.2016 fram til ny 

rådmann tiltrer. 

Han gis en avlønning lik dagens rådmann lønn. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 



 
Utskrift sendes:     

Personalsjef til videre forføyning    
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BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2016 OG 2017 

   

 
Vedlegg: Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet datert 24.08.2015 

Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet datert 23.11.2015 

Notat fra flyktningskonsulent 

 

Saken gjelder: 

 

IMDI har anmodet Fauske Kommune om økt bosetting for årene 2016 og 2017. 

Konkret ber IMDI om at vi for 2016 at vi skal ta imot 50 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige 

barn og unge. De ber også om at vi for 2017 tar imot 55 flyktninger, hvorav minst 35 enslige 

barn og unge. 

 

Bakgrunn for saken: 

 

Integreringsenheten er i hovedsak delt i to avdelinger. Dette er flyktningkontoret, og 

voksenpedagogisk senter. Hovedoppgaven for flyktningkontoret er å bosette de flyktningene som 

kommer, jobbe dem inn i introduksjonsprogrammet og få dem inn i skole og arbeid. For 

voksenpedagogisk senter er den primære oppgaven å sikre god språkopplæring på en slik måte at 

de som blir elever der, får reelle muligheter for å ta del i det norske samfunnslivet og bli 

selvhjulpen. De har ansvar for opplæring også for de flyktninger som har rett på 

grunnskoleopplæring. Dette er et ansvar som i noen grad er fordelt mellom dem og flere skoler, 

f.eks. Vestmyra skole. 

 

De siste måneders økning i flyktningestrømmen har ført til store utfordringer for 

integreringsenheten, og vi har fått etablering av totalt tre mottak i løpet av høsten 2015, noe som 

vil påvirke tjenesten betydelig i tiden fremover. 

 

Gjennom den økte oppgavemengden som vi ser, har det vært nødvendig å gjennomgå 

utfordringene på et overordnet strategisk nivå. Det har vært gjennomført involvering og 

samarbeid om endret organisering av tjenesten, og er nå i sluttfasen for den formelle prosessen 

rundt dette. Foreløpig er det stor enighet om at endringene oppleves fornuftig, og følgende 

foreslås: 

 

 Integreringsenheten har en egen enhetslederstilling, denne trekkes inn og ressursen 

brukes nærmere brukerne. 

 Nåværende driftsavdelinger Voksenpedagogisk senter og Flyktningkontoret blir i det 

videre arbeidet organisatorisk forankret under allerede eksisterende ledelse, henholdsvis i 

kommunens ordinære skoleorganisasjon og Barne- og familieenheten. 



 Det blir en betydelig økning av antallet elever til undervisning, og dette løses i sentrum 

ved ekstra innleid areal, og for Sulitjelma sin del søkes dette løst i nåværende 

skolearealer ved Sulitjelma skole. 

 Behovet for økt boligtilgang fører med seg at kommunen begynner å bosette også i 

Sulitjelma og Valnesfjord i det videre bosettingsarbeidet. 

 

Mottak av flyktninger 

Slik situasjonen er per november 2015 i Fauske kommune, så har to forskjellige private 

driftsoperatører åpnet mottak for enslige mindreårige flyktninger. På det ene mottaket i sentrum 

av Fauske er det 40 gutter mellom 15 og 18 år. På det andre mottaket ca. én mil utenfor Fauske 

sentrum, er det ankommet 48 gutter i samme aldersgruppe. I Sulitjelma 3 mil utenfor Fauske 

sentrum er det akutt plassert 147 asylsøkere, 108 voksne og 37 barn, på Sulitjelma Hotell. Dette 

hotellet vil bli omgjort til ordinært mottak fra 15. desember 2015. 

 

På bakgrunn av den store tilstrømningen av flyktninger til Fauske kommune, har mange som 

tidligere var registrert som arbeidsledige fått seg arbeid som miljøarbeidere på mottakene. Det 

vil også generere flere lærerstillinger, og en økning i helsesøstertjenesten med én stilling. Når det 

gjelder generelt helsetilbud, så har kommuneoverlegen, som også er flyktningelege, 

hovedansvaret for medisinsk behandling av flyktningene. Ved ankomst Fauske har alle 

flyktningene gjennomgått en helsesjekk, og videre vil alle flyktningene bli henvist til denne 

legen ved behov for medisinsk hjelp i fremtiden, slik at den øvrige befolkningen ikke vil merke 

noe til det økte innbyggertallet i så henseende. Ved akutt sykdom er det legevakt som tar i mot 

pasientene. 

 

For Integreringsenheten med opplæringsansvar, har det vært krevende å opprette nye klasserom 

med lærere og utstyr til 90 elever på kort tid. Det er inngått leiekontrakt om ytterligere arealer i 

tilknytning til voksenopplæringen på Søbbesva, og for å ha mulighet til å gi et tilbud til alle vil 

det også bli tilbudt opplæring på ettermiddagstid. Videre kan det bli en utfordring med språket, 

når Sulitjelma hotell blir ordinært mottak, og 19 barn i skolepliktig alder 6-15 år skal begynne i 

ordinær skole. Dette vil generere behov for flere lærerstillinger og 

språkassistenter/morsmålslærere. Voksenopplæring er et tilbud som sannsynligvis må gis på 

hotellet der flyktningene bor. Utfordringen vil bli å finne gode fagfolk til å besitte disse 

stillingene på midlertidig basis. På mottaket i Sulitjelma er det også 18 barn under skolepliktig 

alder, og som kan ha behov for barnehageplass. I dag er det ingen ledige plasser i barnehagen i 

Sulitjelma.  

 

Utfordringene med mottak av et såpass høyt antall flyktninger på kort tid har vært mange, men 

kommunen var tidlig ute og fikk kontroll over situasjonen. I en tidlig fase da det ble klart hvor 

mange flyktninger kommunen ville ta i mot, ble det opprettet et tverretatlig flyktningeteam i 

kommunen. Teamet har jobbet aktivt utadrettet, og invitert inn driftsoperatører til møter før 

ankomst av enslige mindreårige til mottakene. Dette har vært veldig informativt, og man har fått 

avklart ansvarsområder og forventninger til hverandre. Det har vært gjennomført 

pressekonferanse sammen med mottaksoperatør, og generell informasjon til innbyggerne i 

Fauske kommune har vært god. Dette er en av grunnene til at usikkerhet i resten av befolkningen 

har avtatt noe. 

 

Det er en utfordring å til enhver tid vite hvilke asylsøkere som befinner seg i Fauske kommune, 

da noen reiser og andre kommer til. Herunder at det ankommer enslige mindreårige helt ned i 12 

årsalderen til mottak. Utfordringene fremover vil være integrering i lokalsamfunnet, og veien 



videre for flyktningene. Med det presset som er på UDI i dagens flyktningsituasjon nasjonalt, så 

vil det mest sannsynlig ta lang tid før noe blir avklart.  

 

Tilskuddene Fauske kommune mottar fra staten for å ta imot flyktninger, skal dekke kommunens 

gjennomsnittlige utgifter til helse, opplæring, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse 

med at det drives flyktningmottak i kommunen. 

 

Budsjett 2016 

Stilling som enhetsleder for integreringsenheten trekkes inn i 2016. Deler av de to avdelingene 

Voksenpedagogisk senter og Flyktningkontoret bør styrkes i tråd med økte belastninger, og det 

er det tatt høyde for i rådmannens forslag til budsjett for 2016. Det foreslås å ansette en ny 

programrådgiver samt en ny miljøarbeider. I tillegg blir det behov for en ekstra bil i og med at 

det geografiske området som skal dekkes av tjenesten blir større som følge av bosetting også i 

Sulitjelma og Valnesfjord. Det foreslås derfor at det leases en ekstra bil.  

Nedenfor er et par eksempler på hvordan rundskrivene regulerer økonomi og oppgaver for det 

arbeidet som faller på kommunale tjenester. 

 

 

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger  

Hvert år kartleger Beregningsutvalget kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og 

integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag.  

Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd og tilskudd til 

norskopplæring – det vil si året personene bosettes, samt de fire påfølgende årene. Formålet med 

kartleggingen er å se om faktiske utgifter til bosetting og integrering stemmer overens med hvor 

mye kommunene mottar i støtte fra staten. 

Siden det er vanskelig å hente ut nøyaktige regnskapstall for alle utgiftene, beregner utvalget 

hvor stor andel som går til å dekke behovene til personene som bosettes. Det beregnes en 

gjennomsnittsutgift per person, så veldig mange kommuner vil i realiteten ha utgifter som er 

høyere eller lavere enn det kartleggingen viser. 

Funnene til Beregningsutvalget er en del av beslutningsgrunnlaget når neste års satser for 

tilskudd skal fastsettes. Kartleggingen foregår på våren, og endelig rapport legges frem rett over 

sommeren hvert år. 

 

 

Hovedresultater av kartleggingen for 2014 

 Kommunenes utgifter i 2014 er estimert til 770 300 kroner per flyktning over 

femårsperioden hvor det utbetales integreringstilskudd.  

 Tilskuddet for samme periode var på 717 600 for enslige voksne og 669 600 kroner for 

andre (barn, enslige mindreårige, voksne). 

 Gjennomsnittlig utgift per undervisningstime var i 2014 på 1 280 ved drift uten lokaler, 

og 1 600 kroner ved drift med lokaler. 

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. 

Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det imidlertid 

vanskelig å si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra kommune til 

kommune. 

 

 

Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5  



 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt 

bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. 

Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i 

bosettingsåret og de fire neste årene. 

  

 Rundskriv 01/2015: Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 

 Søknadsskjema år 1:   bokmål   l   nynorsk  

 Søknadsskjema år 2-5:   bokmål   l   nynorsk 

 

I dette rundskrivet finner du informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til 

kommuner som bosetter flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt 

familieinnvandring med disse. Rundskrivet er spesielt interessant for flyktningkontor, sosialetat, 

økonomikontor eller kommunekasserer. 

 

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:   

Integreringstilskudd      

Bosettingsår Sats 

År-1 (2015) 

kr. 182 000 (voksen)* 

kr. 182 000 (barn)* 

kr. 232 000 (enslig voksen) 

kr. 182 000 (enslig mindreårig) 

År-2  kr. 210 000 

År-3 kr. 152 000 

År-4 kr.   82 200 

År-5  kr.   70 000 

Barnehagetilskudd  kr.   24 400 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd  kr. 157 500 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslig mindreårig  kr. 191 300 

Personer med kjente funksjonshemminger  

Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)  

 

Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år 

 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 

 

 

Målgruppen for integreringstilskudd 

 

Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått 

oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl 

http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Rundskriv_-_Integreringstilskudd_2015%20.pdf
http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Integreringstilskudd_2015_sokndasskjema_ar-1_bokm.doc
http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Integreringstilskudd_soknadskjema_ar_1_nyn%20doc.doc
http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Integreringstilskudd_2015_korrigeringskrav_ar_2-5_bokm.doc
http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Integreringstilskudd_2015_korrigeringskrav_ar_2_5_nyn.doc


og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt 

overføringsflyktninger med innreisetillatelse. 

 

I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge 

samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. 

 

 

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger  

 

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, asylsøkere og/eller enslige mindreårige 

personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar et særskilt tilskudd. Dette tilskuddet 

utbetales i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. 

  

 Rundskriv: 03/2015: Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

  

Målet med ordningen er å bidra til at de enslige mindreårige kan bosettes så raskt som mulig i 

gode omsorgstilbud tilpasset lokale forhold. Tilskuddsbeløpet for 2015 er på kr. 191 300 per år 

per person. 

 

Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger sendes krav om særskilt tilskudd til IMDi 

sammen med krav om integreringstilskudd År-1. 

Dersom det inngås avtale om alternativ mottaksplassering av enslige mindreårige asylsøkere, 

skal kommunen sende krav om det særskilte tilskuddet for enslige mindreårige til IMDi, mens 

krav om månedstilskudd skal sendes til Utlendingsdirektoratet (UDI). 

 

Det understrekes at ovennevnte ikke gir et helhetlig bilde av regler og føringer omkring arbeidet 

med integrering , opplæring og bosetting. 

 

 

Konklusjon: 

Fauske kommune  opplever nu at tjenesteapparatet er i ferd med å bli overbelastet, vi ser ikke ut 

til å være der at vi får dekket alle våre utgifter, og vi har ikke apparat eller tjenester for å bosette 

mindreårige. Dette vil kreve en mye større organisasjon enn den vi har, og vi har ikke personell 

eller boliger til slikt. 

Vi har dimensjonert oss for å ta imot inntil 48 flyktninger i 2015, dette klarer vi akkurat å få til , 

men har overhodet ikke kapasitet til å øke dette, Heller ingen kapasitet til å begynne å bosette 

mindreårige. 

Omorganiseringen kommer som en konsekvens av den økte belastningen på tjeneste, og er derfor 

nødvendig som tiltak for å sikre tilstrekkelig ressurs nært brukerne. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune kan ta imot inntil 48 flyktninger for 2016 og det samme for 2017, men 

ingen mindreårige for bosetting. 

 

Rådmannens endring av organiseringen tas til orientering. 

 

 

http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Rundskriv_bosetting_av_%20EM_2015%20.pdf


KOM-070/16 VEDTAK-  15.12.2015 
 

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo: 

Fauske kommunestyre viser til at kommunen har 3 flyktningmottak lokalisert i Fauske, 

Røvika og i Sulitjelma, med totalt 235 flyktninger. Disse mottakene har ført til 

overbelastninger og kapasitetsproblemer for kommunens servicetilbud ovenfor den 

øvrige befolkning, blant annet innenfor helsetilbudet. 

 

På denne bakgrunn vil ikke kommunestyret bosette flyktninger i 2016 og 2017. 

 

 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Fauske kommune kan ta i mot inntil 40 flyktninger 2016 – 2017. 

 

 

Jens Kyed (KRF) foreslo: 

Fauske kommune kan ta i mot inntil 48 flyktninger i 2016 og 2017 hvorav minst åtte 

enslige mindreårige for bosetting. 

 

 

FRP’s forslag fikk 3 stemmer. 

AP’s forslag fikk 5 stemmer. 

KRF’s forslag fikk 4 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 24 mot 2 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune kan ta imot inntil 48 flyktninger for 2016 og det samme for 2017, men 

ingen mindreårige for bosetting. 

 

Rådmannens endring av organiseringen tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef oppvekst og kultur til videre forføyning    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


