
FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 19.05.2016 kl.: 10:00 - 18:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr.  106/16 - 125/16

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i
sakene.

SAKSLISTE : - MØTE NR  8/2016

Kulturelt innslag på Kulturskola

Sak nr.: Sakstittel:

106/16 GODKJENNING AV MØTEBOK

107/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN

108/16 REFERATSAKER I PERIODEN

109/16 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 - FAUSKE KOMMUNE

110/16 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015 - FAUNA KF

111/16 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 - FAUSKE EIENDOM KF

112/16 STRATEGIPLAN FOR FAUNA KF 2016 – 2019

113/16 ENDRING AV VEDTEKTER FAUNA KF

114/16 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUNA KF

115/16 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 - 2020

116/16 DELEGERINGSREGLEMENT

117/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER

118/16 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOLE OG FLERBRUKSHALL I
VALNESFJORD

119/16 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44

120/16 ENDRING I GODTGJØRELSESREGLEMENTS § 9.3

121/16 VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN
1. JANUAR 2017 - 31. DESEMER 2020

122/16 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL

mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no
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HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017
TIL 31. DESEMBER 2020

123/16 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR
2017 - 31. DESEMBER 2020

124/16 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31.
DESEMBER 2020

125/16 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE
KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020

Fauske, 12.05.16

Jørn Stene Berit Vestvann Johnsen
ordfører formannskapssekretær



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/6409
Arkiv sakID.: 16/1371 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 106/16 KOMMUNESTYRE Dato: 19.05.2016

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 6/2016 og7/2016

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 6/2016 og 7/2016 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato: 05.04.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 098/16 - 103/16
Møte nr: 6/2016 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Arbeiderpartiet:
Siv Anita Johnsen Brekke, Ottar Skjellhaug, Steinar Nymo, Hilde J. Dybwad, Andreas Vestvann Johnsen.
Felleslista:
Jørn Stene, Linda W. Salemonsen, Katrhrine Moan Larsen, Nils-Christian Steinbakk, Kjetil Sørbotten, ,
Kjell I. Eilertsen, Gro Anita Olsen, Tove B. Wensell, Gry Janne Rugås, Karin I. Rugås, Sverre Hagen.
Fremskrittspartiet:
Kenneth Svendsen, Leif Lindstrøm, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge, Arnt Pedersen.
Kristelig Folkeparti:
Jens Kyed.
Rødt:
Per-Gunnar Kung Skotåm, Anne H. Godding.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:

Varamedlemmer:
Ketil Skår, Åshild Uhre.

Andre:
Rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur, personalsjef, økonomisjef,
kommunikasjonsrådgiver, formannskapssekretær, presse, radio.

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

Fauske, 5. april 2016

Berit Vestvann Johnsen
Formannskapssekretær

Jørn Stene
Ordfører representant representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den

Utskrift er foretatt den  06.04.16

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.

Det var ingen merknader til innkalling.

Merknader til dagsorden:
ð• Hilde Dybwad (AP): Ønsker å stille et spørsmål på slutten av møtet.

Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Leif Lindstrøm (FRP) innvilget permisjon fra og med sak 103/16.

Hilde Dybwad (AP) hadde følgende spørsmål om Sagatun:
1. Hva har endret seg mellom det enstemmige vedtaket i helse- og omsorgsutvalget av 20/1-

16 og nå, som gjør at man nå utreder Sagatun som institusjon igjen mot tidligere helt
klare faglige råd?

2. Når vil det bli fremlagt en sak til kommunestyret med oversikt over de økonomiske
konsekvensene det medfører å drifte Sagatun som institusjon?

3. Det foreligger et enstemmig vedtak i helse- og omsorgsutvalget, hvilket organ har
bestemt at man skal se bort fra dette vedtaket og når ble det bestemt?

Ordfører vil besvare spørsmålene i neste møte.

Sakliste

Sak nr.: Sakstittel:

098/16 GODKJENNING AV MØTEBOK

099/16 REFERATSAKER I PERIODEN

100/16 KOMMUNERREFORMEN – 0 ALTERNATIVET – INDRE SALTEN

101/16 DELEGERINGSREGLEMENT

102/16 SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER TIL HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN FRAM TIL 1. JANUAR 2017

103/16 ALLAKTIVITETSHUS – FAUSKEBYGG AS – UNNTATT
OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFFENTLIGLOVA § 18



098/16: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 5/2016 godkjennes.

KOM-098/16 VEDTAK-  05.04.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

099/16: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-099/16 VEDTAK-  05.04.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

100/16: KOMMUNERREFORMEN – 0 ALTERNATIVET – INDRE SALTEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommune tar 0 alternativet og intensjonsgrunnlaget Indre Salten kommune til
orientering

Fauske kommune gir arbeidsutvalget fullmakt til å bearbeide fremlagte intensjonsavtale i
tråd med saksutredningen, og denne legges med til endelige behandling i kommunestyret
i juni 2016.

Fauske kommune legger frem følgende alternativer til folkeavstemning 29.mai 2016:
Fauske kommune som egen kommune (0 alternativet)
Fauske kommune som en del av en ny Indre Salten kommune

FOR-066/16 VEDTAK-  29.03.2016

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FRP:
Nytt punkt i tillegg til innstillingen:
Fauske kommune sammenslått med Bodø kommune

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo:
Folkeavstemningsgrunnlaget skal inneholde 4 ulike prinsipielle alternativer:
1. 0-alternativet



2. Indre Salten alternativet
3. Fauske – Bodø
4. Stor Salten

R’s forslag ble forkastet med 5 mot 4 stemmer.
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for rådmannen
forslag til innstillig med H/FRP’s tilleggsforslag.

INNSTILLING FOR KOMMUNESTYRET:
Fauske kommune tar 0 alternativet og intensjonsgrunnlaget Indre Salten kommune til
orientering

Fauske kommune gir arbeidsutvalget fullmakt til å bearbeide fremlagte intensjonsavtale i
tråd med saksutredningen, og denne legges med til endelige behandling i kommunestyret
i juni 2016.

Fauske kommune legger frem følgende alternativer til folkeavstemning 29.mai 2016:
Fauske kommune som egen kommune (0 alternativet)
Fauske kommune som en del av en ny Indre Salten kommune

KOM-100/16 VEDTAK-  05.04.2016

Per-Gunnar Kung Skotåm (R) foreslo:
Folkeavstemningsgrunnlaget skal inneholde 4 ulike prinsipielle alternativer:
1. 0-alternativet
2. Indre Salten alternativet
3. Fauske – Bodø
4. Stor Salten

R’s forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling.
R’s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Folkeavstemningsgrunnlaget skal inneholde 4 ulike prinsipielle alternativer:
1. Fauske kommune som egen kommune
2. Fauske kommune som en del av en ny Indre Salten kommune
3. Fauske – Bodø
4. Stor Salten

101/16: DELEGERINGSREGLEMENT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens
vurderinger i saksutredningen.

2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og økonomiplan.



FOR-060/16 VEDTAK-  01.03.2016

Linda W. Salemonsen (FL) foreslo på vegne av FL og R:
Fremmer forslag om at Delegeringsreglementet oversendes kommunestyret uten en
realitetsbehandling i formannskapet.

FL/R’s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Delegeringsreglementet oversendes kommunestyret uten en realitetsbehandling i
formannskapet.

KOM-101/16 VEDTAK-  05.04.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo tillegg i pkt. 1 og nytt pkt. 3:
1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens

vurderinger i saksutredningen med følgende tillegg:

ð• Formannskapet delegeres myndighet til å inngå forlik innenfor en ramme
på kr. 1.000.000,-.

ð• Ordfører har myndighet til å foreta bevilgninger fra kto. 1470-1020-1001
for inntil kr. 20.000,-.

ð• I alle forhandlinger hvor kommunen er part og som kan innebære kostnader
for kommunen skal ordfører orienteres/forespørres om å delta.

2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og
økonomiplan.

3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak for partssammensatt utvalg
som omhandler kommunens tilsettingsrutiner, herunder gjenopprettelse av
tilsettingsutvalg bestående av rådmannen og de hovedtillitsvalgte.

Ronny Borge (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.

H’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

102/16: SUPPLERINGSVALG - MEDDOMMER TIL HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN FRAM TIL 1. JANUAR 2017



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Som ny kvinnelig meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden fram til 1. januar
2017 velges:

ð• ………………………………..

KOM-102/16 VEDTAK-  05.04.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo:
Som ny kvinnelig meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden fram til 1.
januar 2017 velges:

ð• Torill Hagen Fossum

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som ny kvinnelig meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden fram til 1.
januar 2017 velges:

ð• Torill Hagen Fossum, Kosmovn. 59, 8215 Valnesfjord

103/16: ALLAKTIVITETSHUS – FAUSKEBYGG AS – UNNTATT
OFFENTLIGHET MED HJEMMEL I OFFENTLIGLOVA § 18





Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato: 03.05.2016 Fra kl. 15:00 Til behandling: Sakene 104/16 - 105/16
Møte nr: 7/2016 Til kl. 17:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Arbeiderpartiet:
Siv Anita Johnsen Brekke, Ottar Skjellhaug, , Hilde J. Dybwad, Andreas Vestvann Johnsen.
Felleslista:
Jørn Stene, Linda W. Salemonsen, Katrhrine Moan Larsen, Nils-Christian Steinbakk, Kjetil Sørbotten, ,
Kjell I. Eilertsen, Gro Anita Olsen, Tove B. Wensell, Gry Janne Rugås, Karin I. Rugås, Sverre Hagen.
Fremskrittspartiet:
Kenneth Svendsen, Leif Lindstrøm, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge.
Kristelig Folkeparti:
Jens Kyed.
Rødt:
Anne H. Godding.
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Svein Roger Bådsvik.

Varamedlemmer:
John Harald Løkås, Kjell Lund Olsen, Ketil Skår, Marianne Tverå.

Andre:
Rådmann, kommunalsjef oppvekst og kultur, kommunalsjef helse og omsorg, kommunikasjonsrådgiver,
formannskapssekretær.

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

Fauske, 3. mai 2016

Berit Vestvann Johnsen
Formannskapssekretær

Jørn Stene
Ordfører representant representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den

Utskrift er foretatt den  12.05.16

MERKNADER:

Møtet var innkalt på lovlig måte. Møtet var kunngjort i distriktets lokalaviser, og
dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside.



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

Det var ingen merknader til innkalling.

Merknader til dagsorden:
ð• Andreas Vestvann Johnsen (AP) stilte følgende spørsmål:

Jeg ønsker å benytte meg av denne muligheten til å spørre ordføreren om en sak som
flere har henvendt seg til meg for å få svar på. Hva skjer med skoleveiene til
Vestmyra?
I media kan vi lese at det er usikkerhet rundt prosjektene med trygg skolevei. Det er
slettes ikke bra. Det at våre barn, barnebarn, og de ansatte i Fauske kommune, som hør
og bør i en folkehelsekommune benytter seg av gange eller sykkel for å komme seg på
skole og jobb, ikke får de fasilitetene som det har blitt jobbet med over lengre tid ser
jeg på som en skandale.
Representanten Dybwad tok opp denne problemstillingen i kommunestyret den
15.12.2015 og fikk da til svar fra ordføreren at «vi Kan ikke sende små barn avgårde,
hvis det ikke er ferdig. Vi skal ha sikker skolevei.». Derav må jeg spørre om man har
vært flink nok til å mase på Statens Veivesen slik at dette prosjektet blir realisert
innenfor den tidsrammen man så for seg.
Dette er for oss i Arbeiderpartiet en veldig viktig sak som absolutt burde bli ordnet
opp i omgående. Hvordan skal man jobbe i tiden framover med å få på plass en
tilstrekkelig løsning til skolestart høsten 2016 som ivaretar tryggheten til de myke
trafikantene i trafikkbildet.

ð• Jens Kyed (KRF):
Ber om at det blir gitt en orientering ang. bemanning, samme som i partssammensatt
utvalg i dag.

Dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Svar på spørsmål:
Andreas Vestvann Johnsen:
Ordfører forutsetter at alt skal være ferdig til skolestart. Oppvekst- og kulturutvalget skal ta
befaring i et ekstraordinært møte for å se på trygg skolevei. Ordfører skal følge dette opp.

Terje Valla var setterådmann i sak 104/16.

Ordfører svarte på Hilde Dybwad (AP) sitt spørsmål fra forrige møte:
Ordfører og leder av helse- og omsorgsutvalget er blitt gjort kjent med prosessen rundt
idriftsettingen av Sagatun gjennom en muntlig orientering fra kommunalsjefen for Helse og
omsorgs og rådmannen. Det foreligger politiske vedtak både i kommunestyret (Budsjett 2016
og Økonomiplan 2017-2019) og i sak om gjenåpning av Sagatun (020/16 HEOM).
Intensjonene bak gjenåpning av Sagatun er primært å fjerne bruken av dobbeltrom for
beboere med langtidsplass på sykehjem, og i den forbindelse vises det blant annet til
kommunestyrets vedtak i sak 017/16 punkt e,
Sitat:
«Kommunestyret registrerer de kritikkverdige forhold som fremkommer i rapporten.
Kommunestyret kan ikke akseptere disse forhold, deriblant at eldre/syke mennesker ligger
dobbelt på enkeltrom. Kommunestyret ber om at Helse- og Omsorgsutvalget snarest tar i bruk
Sagatun for dermed å bli kvitt dobbeltrom problematikken»
Sitat slutt.



Mer tydelig politisk retning og vedtak kan ikke gis. Så oppfatter jeg at rådmann og
kommunalsjef på fritt grunnlag og faglighet har iverksatt en løsning av
dobbeltromproblematikken på kort tid. Og den saken ligger nå til politisk behandling for
kommunestyret i dag. Utredningen i saken gir svar på de spørsmål som representanten har
bedt om, og jeg viser til saken og utredningen.



Sakliste

Sak nr.: Sakstittel:

104/16 TILSETTING AV RÅDMANN - UNNTATT OFFENTLIGHET MED
HJEMMEL I OFF.LOV § 25

105/16 GJENÅPNING AV SAGATUN



104/16: TILSETTING AV RÅDMANN - UNNTATT OFFENTLIGHET MED
HJEMMEL I OFF.LOV § 25

INNSTILLING :

1. Geir Mikkelsen tilbys stillingen som rådmann i Fauske kommune.
2. Stillingen avlønnes med en årslønn på kr. 925.000.
3. Det vil bli utarbeidet lederavtale.

KOM-104/16 VEDTAK-  03.05.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Geir Mikkelsen tilbys stillingen som rådmann i Fauske kommune.
2. Stillingen avlønnes med en årslønn på kr. 925.000.
3. Det vil bli utarbeidet lederavtale.

105/16: GJENÅPNING AV SAGATUN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Det etableres et midlertidig sykehjem ved Sagatun med 11 plasser slik som beskrevet i
saksutredningen

2. Målgruppe for institusjonen er somatisk syke og personer med demens som ikke trenger
skjerming.

3. Prioritering av pasienter skjer slik rådmannen viser i saksutredningen.
4. Innflytting av beboere skjer så snart som mulig men innenfor allerede tildelte rammer for

åpning av Sagatun.

HEOM-027/16 VEDTAK-  20.04.2016

Anna Antonsen (KRF) foreslo:
KrF viser til presiseringen vi gjorde i forrige møte. Vi finner det ikke hverken økonomisk
eller personellmessige forsvarlig å skulle gjenåpne Sagatun – hverken som paviljong eller
som sykehjemsavdeling. KrF mener i likhet med flertallet i kommunestyre et det er
uheldig at beboerne på sykehjemmet skal måtte bo på dobbeltrom mot sin vilje. KrF har
til hensikt å være et konstruktivt opposisjonsparti og vi vil derfor fremme følgende
forslag:

1. For å raskt løse dobbeltromsproblematikken foreslås at rådmannen utreder muligheten
for i en kortere periode å omgjøre noen avlastnings/korttidsplasser ved sykehjemmet
til ordinære sykehjemsplasser, og samtidig inngå avtale med nabokommuner/andre
om kjøp av tilsvarende antall tjenester/plasser.



2. Vedtaket om å flytte foreslåtte midler fra hjemtjenesten til finansiering av gjenåpning
av Sagatun som paviljong, omgjøres og disse tilbakeføres til hjemmetjenesten.

3. Rådmannen sier i sin innstilling at en mulig mer permanent løsning for å løse behovet
for institusjonsplasser vil være en betydelig styrking av hjemmetjenesten og
rehabiliteringstjenesten, herunder implementering av hverdagsrehabilitering.
Rådmannen bes derfor starte planlegging for hvordan det vil være mulig innen
utgangen av 2016 å styrke hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten i henhold til
dette.

4. Rådmannen bes å snarest mulig komme tilbake til utvalget med en innstilling til
hvordan arbeidet med å bygge omsorgsboligene Buen kan komme i gang.

John Harald Løkås (AP) foreslo:
1. Sagatun gjenåpnes med inntil 6 omsorgsboliger.

2. Det etableres en base fro hjemmetjenestene på Sagatun når omsorgsboligene er
ferdigstilte. Det blir tilbud med dagvakt, kveldsvakt og nattevakt.

3. Prosjektet med omsorgsboliger i Buen iverksettes snarest som tidligere planlagt, jf.
tidligere vedtak.

KRF’s forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme.
AP’s forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
1. Det etableres et midlertidig sykehjem ved Sagatun med 11 plasser slik som beskrevet i

saksutredningen
2. Målgruppe for institusjonen er somatisk syke og personer med demens som ikke trenger

skjerming.
3. Prioritering av pasienter skjer slik rådmannen viser i saksutredningen.
4. Innflytting av beboere skjer så snart som mulig men innenfor allerede tildelte rammer for

åpning av Sagatun.

ELD-016/16 VEDTAK-  28.04.2016

Utvalgsleder forslo:
Eldrerådet beklager på det sterkeste at vi nå snart skriver mai mnd. 2016 og Sagatun er
fremdeles ikke åpnet, samtidig som 16 personer bor 2 og 2 sammen på små enerom.

I rådmannens vurdering for gjenåpning av Sagatun heter det:
Sitat:
Rådmannen ser i tillegg behov for Sagatun i andre deler av tjenesten, eksempelvis som
ettervernsboliger til bruk for rus og psykiatritjenesten.
Sitat slutt.



Til denne vurderingen vil Eldrerådet uttale følgende:
For at en skal kunne nå et noenlunde akseptabelt nivå på standarden for omsorgstjenesten
for de eldre, må og skal Sagatun være et av flere elementer i kommunens omsorgsapparat
i overskuelig framtid.

Omsorgsarbeidet for de eldre og de demente har over flere år vært underfinansiert og
ligger i dag på et lavmål som er under en hver kritikk, jamfør Forvaltningsrevisjonens
rapport «Kvalitet i pleie og omsorg».

Manglende kapasitet og kvalitet på omsorgstjenesten over flere år har skapt stor
frustrasjon og usikkerhet, ikke bare for de pleietrengende og pårørende, men også for de
mange ansatte som har følt å komme til kort i forhold til behovet, på grunn av for dårlig
bemanning.

Eldrerådet forutsetter at alle politiske partier er sitt ansvar bevisst og sammen løfter
omsorgsarbeidet opp på et nivå som kommunen kan være seg bekjent av.

Det burde ligge i alle politiske partiers interesse og målsetting å føre en eldrepolitikk som
gir trygghet, stabilitet og kvalitet for alderdommen for våre innbyggere.

Til rådmannens innstilling vil Eldrerådet uttale følgende:

Punkt 1. For å få bukt med de uverdige boforhold for de som må bo 2 og 2 sammen på
små enkeltrom på Sykehjemmet, vil Eldrerådet støtte innstillingen om at Sagatun åpnes
som et midlertidig sykehjemstilbud.
Hvordan Sagatun skal fungere i det framtidige omsorgstilbudet i kommunen vil
Eldrerådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av kommunens omsorgsplan.

Punkt 2, 3 og 4 har Eldrerådet ingen kommentar til.

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Eldrerådet beklager på det sterkeste at vi nå snart skriver mai mnd. 2016 og Sagatun er
fremdeles ikke åpnet, samtidig som 16 personer bor 2 og 2 sammen på små enerom.

I rådmannens vurdering for gjenåpning av Sagatun heter det:
Sitat:
Rådmannen ser i tillegg behov for Sagatun i andre deler av tjenesten, eksempelvis som
ettervernsboliger til bruk for rus og psykiatritjenesten.
Sitat slutt.

Til denne vurderingen vil Eldrerådet uttale følgende:
For at en skal kunne nå et noenlunde akseptabelt nivå på standarden for omsorgstjenesten
for de eldre, må og skal Sagatun være et av flere elementer i kommunens omsorgsapparat
i overskuelig framtid.



Omsorgsarbeidet for de eldre og de demente har over flere år vært underfinansiert og
ligger i dag på et lavmål som er under en hver kritikk, jamfør Forvaltningsrevisjonens
rapport «Kvalitet i pleie og omsorg».

Manglende kapasitet og kvalitet på omsorgstjenesten over flere år har skapt stor
frustrasjon og usikkerhet, ikke bare for de pleietrengende og pårørende, men også for de
mange ansatte som har følt å komme til kort i forhold til behovet, på grunn av for dårlig
bemanning.

Eldrerådet forutsetter at alle politiske partier er sitt ansvar bevisst og sammen løfter
omsorgsarbeidet opp på et nivå som kommunen kan være seg bekjent av.

Det burde ligge i alle politiske partiers interesse og målsetting å føre en eldrepolitikk som
gir trygghet, stabilitet og kvalitet for alderdommen for våre innbyggere.

Til rådmannens innstilling vil Eldrerådet uttale følgende:

Punkt 1. For å få bukt med de uverdige boforhold for de som må bo 2 og 2 sammen på
små enkeltrom på Sykehjemmet, vil Eldrerådet støtte innstillingen om at Sagatun åpnes
som et midlertidig sykehjemstilbud.
Hvordan Sagatun skal fungere i det framtidige omsorgstilbudet i kommunen vil
Eldrerådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av kommunens omsorgsplan.

Punkt 2, 3 og 4 har Eldrerådet ingen kommentar til.

KOM-105/16 VEDTAK-  03.05.2016

Kommunalsjef helse- og omsorg orienterte.

Ronny Borge (H) foreslo på vegne av AP, H, V, KRF og FRP:
1. Sagatun gjenåpnes med inntil 6 omsorgsboliger.
2. Det etableres en base for hjemmetjenesten på Sagatun når omsorgsboligene er

ferdigstilte. Det blir tilbud med dagvakt, kveldsvakt og nattvakt.
3. Prosjektet med omsorgsboliger i Buen iverksettes snarest som tidligere planlagt, jf.

tidligere vedtak.
4. Rådmannen bes legge frem en sak vedrørende styrking av hjemmetjeneste, for å

minske presset på etterspørselen eller institusjonsplasser.

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer avgitt for
AP/H/V/KRF/FRP’s forslag.

VEDTAK:
1. Det etableres et midlertidig sykehjem ved Sagatun med 11 plasser slik som

beskrevet i saksutredningen
2. Målgruppe for institusjonen er somatisk syke og personer med demens som ikke

trenger skjerming.
3. Prioritering av pasienter skjer slik rådmannen viser i saksutredningen.



4. Innflytting av beboere skjer så snart som mulig men innenfor allerede tildelte
rammer for åpning av Sagatun.





FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/6407
Arkiv sakID.: 16/1369 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 107/16 KOMMUNESTYRE Dato: 19.05.2016

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DKOM. 005/16: SØKAND OM SERVERINGSBEVILLING - HAN SYLTE AS

VEDTAK :

I hht. Delegasjonsreglementet av sak 5/10 gjøres slikt vedtak:
Han Sylte Kolonial AS gis serveringsbevilling til drift av kafedrift i Trivselsveien 270,
8215 Valnesfjord som omsøkt:

ð• Organisasjonsnummer: 813 164 892
ð• Styrer:                          Mathilde Winther
ð• Åpningstider:               Mandag til søndag kl. 10:00 – 18:00

Det gis åpning for å tilby matservering utover fastsatte
åpningstider i forbindelse med arrangement

Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet
Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og regler.

DKOM. 006/16: SØKNAD SERVERINGSBEVILGNING VED FAUSKE HOTELL AS

VEDTAK :

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

Fauske Hotell AS gis serveringsbevilling til drift av kafeteria, spiserestaurant, servering i
danserestaurant, pub og servering i overnattingsvirksomhet. i Storgt. 82, 8200 Fauske.

ð• Organisasjonsnummer: 915 662 471



ð• Styrer: Lise Dahlberg
ð• Åpningstider:                Alle dager 00:00 – 00:00

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet.
Det forutsettes at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter.

DKOM. 007/16: SØKNAD OM ENDRINGER I SERVERINGSBEVILLING

VEDTAK :

I hht. Delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak:
Søstrene Suse Bistro AS gis serveringsbevilling med endringer til drift av gatekjøkken og
kafedrift i Trivselsveien 262 (Strømsnes), 8215 Valnesfjord som omsøkt:

ð• Organisasjonsnummer: 939 161 627
ð• Styrer: Elin Karbøl Bakkegård
ð• Åpningstider: Mandag – lørdag kl. 10:00 – 22:00

Søndag kl. 15:00 – 22:00

Vedtak er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet.
Det forutsetter at driften skjer i hht. Gjeldende lover og forskrifter.

INNSTILLING :

Delegerte saker tas til orientering.



FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK

JournalpostID: 16/4320
Arkiv sakID: 16/667 Saksbehandler : Hilde Christine Sørensen

Sak nr.: 005/16 Delegert kommunestyre Dato: 31.03.2016

SØKAND OM SERVERINGSBEVILLING - HAN SYLTE AS

Saksutredning:

Det vises til søknad om serveringsbevilling fra Han Sylte Kolonial As datert 24.02.16.
Søknad gjelder drift av kafe. Dette er en nyopprettet kafe som er lokalisert i samme lokaler som
"lokalmatkolonialen" Han Sylte, Trivselsveien 270, 8215 Valnesfjord. Lokalet har et areal på ca.
43 m² med ca. 35 sitteplasser.
Driften skal foregå hele året med åpningstidene mandag til søndag 10:00 – 16:00
Det gis åpning for å kunne tilby matservering utover fastsatt åpningstid i forbindelse med
arrangement.

Styrer Mathilde Winther har avlagt og bestått etablererprøven
Det er ikke kommet inn merknader til innvilgelsen av søknaden.

VEDTAK :

I hht. Delegasjonsreglementet av sak 5/10 gjøres slikt vedtak:
Han Sylte Kolonial AS gis serveringsbevilling til drift av kafedrift i Trivselsveien 270,
8215 Valnesfjord som omsøkt:

ð• Organisasjonsnummer: 813 164 892
ð• Styrer:                          Mathilde Winther
ð• Åpningstider:               Mandag til søndag kl. 10:00 – 18:00

Det gis åpning for å tilby matservering utover fastsatte
åpningstider i forbindelse med arrangement

Vedtaket er hjemlet i lov om serveringsvirksomhet
Det forutsettes at driften skjer i henhold til gjeldende lover og regler.

Hilde Sørensen
Enhetsleder Helse



FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK

JournalpostID: 16/4816
Arkiv sakID: 16/973 Saksbehandler : Hilde Christine Sørensen

Sak nr.: 006/16 Delegert kommunestyre Dato: 08.04.2016

SØKNAD SERVERINGSBEVILGNING VED FAUSKE HOTELL AS

Saksutredning:

Det vises til søknad om serveringsbevilling fra Fauske hotell AS av 01.04.2016.
Søknaden gjelder drift av kafeteria, spiserestaurant, servering i danserestaurant, pub og servering
i overnattingsvirksomhet.
Fauske Hotell AS har fått nye eiere og har overtatt driften i samme lokaler, Storgt 82.
Driften skal foregå hele året og vil ha åpningstider mandag til søndag kl. 00.00 – 00.00.

Styrer Lise Dahlberg har fremlagt dokumentert vitnemål fra Hotellhøgskolen.
Jmf. Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringsvirksomhet
§1 Kravet om etablererprøve anses også oppfylt for den som har bestått eksamen i konkret
utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende

Det er ikke kommet merknader til innvilgelse av søknaden.

VEDTAK :

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

Fauske Hotell AS gis serveringsbevilling til drift av kafeteria, spiserestaurant, servering i
danserestaurant, pub og servering i overnattingsvirksomhet. i Storgt. 82, 8200 Fauske.

ð• Organisasjonsnummer: 915 662 471
ð• Styrer: Lise Dahlberg
ð• Åpningstider: Alle dager 00:00 – 00:00

Vedtaket er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet.
Det forutsettes at driften skjer i hht. gjeldende lover og forskrifter.

Hilde Sørensen
Enhetsleder Helse



FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK

JournalpostID: 16/5832
Arkiv sakID: 14/2750 Saksbehandler : Hilde Christine Sørensen

Sak nr.: 007/16 Delegert kommunestyre Dato: 27.04.2016

SØKNAD OM ENDRINGER I SERVERINGSBEVILLING
SØSTRENE SUSE BISTRO AS

Saksutredning:

Søstrene Suse Bistro AS (tidl. Strømsneskiosken) fikk innvilget serveringsbevilling 16.01.2015.
Søstrene Suse Bistro AS holder på å bygge ut eksisterende bygg og i den forbindelse har de
fremmet søknad om utvidet serveringsareal inne og om uteservering på nybygd terrasse utenfor
bygningen.
Søstrene Suse Bistro AS er selv eiere av tomten.

Lokalet vil få et areal på ca 109 m², og i den forbindelse vil de også få utvidelse av antall
sitteplasser til totalt 80. 55 sitteplasser inn og 25 sitteplasser ute.
Driften foregår hele året med åpningstidene mandag til lørdag 10:00 – 22:00 og søndag 15:00 –
22:00.

Styrer Elin Karbøl Bakkegård har avlagt og bestått etablererprøve.
Politiet er kontaktet pr. telefon, og de hadde ingen merknader.

VEDTAK :

I hht. Delegasjonsvedtak av sak 51/10 gjøres slikt vedtak:
Søstrene Suse Bistro AS gis serveringsbevilling med endringer til drift av gatekjøkken og
kafedrift i Trivselsveien 262 (Strømsnes), 8215 Valnesfjord som omsøkt:

ð• Organisasjonsnummer: 939 161 627
ð• Styrer: Elin Karbøl Bakkegård
ð• Åpningstider: Mandag – lørdag kl. 10:00 – 22:00

Søndag kl. 15:00 – 22:00

Vedtak er hjemlet i Lov om serveringsvirksomhet.
Det forutsetter at driften skjer i hht. Gjeldende lover og forskrifter.

Hilde Sørense
Enhetsleder Helse



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/6408
Arkiv sakID.: 16/1370 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.: 108/16 KOMMUNESTYRE Dato: 19.05.2016

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

16/4619 I 15/3228 01.04.2016 Nordland fylkeskommune SATS PÅ BIBLIOTEK
16/5138 I 12/1640 15.04.2016 Kommunal- og

moderniseringsdepartementet
SAMISK NAVN PÅ FAUSKE
KOMMUNE

16/5194 I 14/1230 18.04.2016 Fylkesmannen i Nordland LOVLIGHETSKONTROLL
SKOLESTRUKTUR - VEDTAK

16/5726 I 16/1249 25.04.2016 Politidirektoratet HØRING OM LOKALISERING
AV FELLESENHET FOR LØNN
OG REGNSKAP I POLITIET

16/6226 I 16/961 03.05.2016 Salten kontrollutvalgsservice OVERSENDELSE AV
PROTOKOLL FRA
KONTROLLUTVALGETS
MØTE 29. APRIL

INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.



Vår dato: 30.03.2016
Vår referanse: 16/33608
Deres dato:
Deres referanse:

Org.nr: 964 982 953

Adresse: Postmottak Tlf.:  75 14 61 50 Kultur, miljø og folkehelse
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Nordland fylkesbibliotek
8048 Bodø Anita Munch Kulset

Tlf: 75146153
Besøksadresse: Torggata 1 A, Mo i Rana

Fauske kommune
v. ordfører
Postboks 93

8201 FAUSKE

Sats på bibliotek

Til ordfører!

Med dette brevet ønsker jeg å rette søkelyset mot en av de viktigste arenaene for kultur og
informasjon vi har, nemlig bibliotekene.

Bibliotekene er viktige for lesing, opplevelse og kunnskap. De er arenaer som styrker
lokalsamfunnet fordi de er møteplasser for mennesker. De gir rom for livslang læring og for samtale
og meningsdannelse. Bibliotekene dekker mange og sammensatte funksjoner i samfunnet.
Brukergruppen er alle, ikke bare de utvalgte og priviligerte.

Fylkeskommunen har ansvar for regionale bibliotekoppgaver og -utvikling, blant annet veiledning
og kompetanseheving. Nordland fylkeskommune vedtok i april 2015 en regional plan for bibliotek.
Planen legger grunnlag for et kollektivt løft for biblioteksatsingen i Nordland gjennom samarbeid;
mellom fylkeskommunen og kommunene, og mellom kommunene. Nordland fylkesbibliotek er vår
fylkeskommunale bibliotekenhet. De har god kontakt med bibliotekene i hele fylket. Her løses et
utstrakt omfang av ulike oppgaver, og de ansatte står til tjeneste for de kommuner som trenger
assistanse i bibliotekspørsmål.

Vi fikk en revidert lov om folkebibliotek i 2014 som i hovedsak vektlegger tre områder:
1. Bibliotekene skal drive aktiv formidling (og ikke bare stille til disposisjon),
2. De skal være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt, og
3. Det skal være både bøker og andre medier på biblioteket.

Nordlandskommunene er dårligst i landet

Folkebibliotekene i Nordland kjennetegnes av (2014):
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 66 %, mens landsnivå er 75 %
- Utlån pr innbygger er 3,43, mens landsnivå er 4,54. Nedgangen fra 2013 er i Nordland

9,1%, mens det på landsbasis var en nedgang på 3,5 %
- Besøk pr innbygger i Nordland var 2,47 mot 4,2 på landsbasis
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- Halvparten av kommunene i fylket har fagutdannet bibliotekarkompetanse – landsbasis var
72 %

På Norsk kulturindeks 2015 blir Nordlandkommunene rangert på 19. plass ut av 19 på
fylkesindeksen for bibliotek. Det er samme posisjon som i 2014.

Revideringen av folkebibliotekloven har vektlagt at bibliotekene skal være møteplasser og
kulturarenaer for offentlig samtale og debatt. Ut over dette skal bibliotekene fortsatt ivareta rollen
som formidler av kultur og informasjon.

Bibliotekene i Nordland har med andre ord et utviklingspotensial! Flere kommuner satser på nye
bibliotekbygg. Dette er flott og lover godt for videre satsning. Samordning og samarbeid med fylket
og på tvers av kommunegrenser kan gi et løft for bibliotekene i Nordland.

Læring og integrering

Kommunene i Nordland står overfor ekstra utfordringer i forhold til flyktningsituasjonen. Her er
bibliotekene naturlige integreringsarenaer; de er kulturelle møteplasser og arenaer for læring.

Det samme gjelder læringsmuligheter for befolkningen generelt. Teknologisk utvikling skjer raskt,
og det forventes at alle kan benytte teknologien i hverdagen. Det er viktig å motvirke digitale
skiller, det tjener både samfunnet og den enkelte innbygger på. Bibliotekene er svært aktuelle
aktører som kan bidra til å styrke digital basiskompetanse.

Bibliotekene inngår i et felles system

Alle bibliotekene i landet inngår i et nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Alle innbyggere i Norge
skal i utgangspunktet ha samme tilgang til kunnskap og litteratur. Bibliotekene kan derfor låne fra
hverandre og denne tjenesten er gratis for lånerne. Vi ønsker å vektlegge at bibliotekene i fylket
både drar nytte av dette ved å kunne gi bedre tjenester til innbyggerne sine, men også at
kommunene har et ansvar for å bidra i dette nettverket.

Skolebibliotek

Kommunene har ansvar for skolebibliotekene. Det er lovpålagt at elever skal ha tilgang til
skolebibliotek og dette reguleres av opplæringsloven. Gode skolebibliotektjenester er viktige for å
kunne oppfylle målene i kunnskapsløftet, og skolebibliotekene er viktige læringsarenaer for elevene
når det gjelder informasjonskompetanse og fremfor alt lesing som en grunnleggende ferdighet i alle
fag. De fleste kommuner i Nordland har mye å hente på å styrke skolebibliotekfunksjonen med
tanke på både lokaler og innhold, og ikke minst på kvalifisert personale.

Frafall i videregående utdanning

De videregående skolene i Nordland har et høyt frafall. For samfunn og enkeltpersoner har det en
høy pris. Nordland fylkeskommune jobber hardt med å tilrettelegge undervisning og opplæring for å
forhindre frafall. Årsakene til frafallet i den videregående skolen er sammensatt. Én medvirkende
faktor er lesekompetansen elevene har når de begynner på videregående. Satsing på skolebibliotek i
grunnskolen kan i så måte være viktige og gode verktøy i prosessen med å bygge leseferdighet og
slik være med å hindre frafall i den videregående skolen.
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Til slutt

Jeg ønsker å vektlegge at bibliotekene er viktige institusjoner som kan spille en vesentlig rolle både
for det enkelte mennesket og for samfunnet som helhet. Bibliotekene bidrar til økt integrering,
livslang læring og meningsfylte opplevelser. De er positive bidrag til lokalsamfunnene!

Jeg håper på og oppfordrer til økt satsning og samarbeid om bibliotektjenesten sammen med
Nordland fylkeskommune.

Trenger kommunen veiledning omkring bibliotekspørsmål, kontakt
Fylkesbiblioteksjef Anita Munch Kulset på mobilnummer 957 59 927,
Nordland fylkesbibliotek på 75 14 61 50
eller se http://nordland.fylkesbibl.no/

Med vennlig hilsen

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN
Andøy kommune Rådhuset 8480 ANDENES
Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD
Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND
Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN
Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Flakstad kommune 8380 RAMBERG
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR
Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES
Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY
Hattfjelldal kommune O. T. Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN
Herøy kommune Rådhuset 8850 HERØY
Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY
Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES

http://nordland.fylkesbibl.no/
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Hovedmottakere:
Moskenes kommune 8390 REINE
Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK
Nesna kommune Moveien 24 8700 NESNA
Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA
Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN
Røst kommune Rådhuset 8064 RØST
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND
Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD
Sømna kommune Vik 8920 SØMNA
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN
Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA
Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN
Vega kommune Gladstad 8980 VEGA
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES
Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD
Værøy kommune 8063 VÆRØY
Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE



Fra: Anita Munch Kulset <anita.kulset@nfk.no>
Sendt: 1. april 2016 11:19
Til: Postmottak
Emne: Sats på bibliotek
Vedlegg: Sats på bibliotek.pdf

Se vedlagte saksdokumenter.



Postadresse Kontoradresse Telefon Saksbehandler

Org. nr.

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE

Deres ref Vår ref Dato

15/5802 13 15.04.2016

Samisk navn på Fauske kommune

Vi viser til brev av 15.desember 2015 der det søkes om godkjenning av Fuosko suohkan som
samisk navn på Fauske kommune.

I statsråd i dag er Fuosko suohkan fastsatt som samisk navn på Fauske kommune, i medhold
av kommuneloven § 3 nr. 3.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Steinar Dalbakk
rådgiver

Kopi:
Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Nordland fylkeskommune Prinsens gate 100 8048 BODØ
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Statens kartverk Postboks 600 3507 HØNEFOSS
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO



Side  2



Fra: Steinar.Dalbakk@kmd.dep.no
Sendt: 15. april 2016 12:59
Til: Postmottak
Emne: 15/5802-13 Samisk navn på Fauske kommune
Vedlegg: Samisk navn på Fauske kommune.docx.pdf

Se vedlagte saksdokumenter.



STATENS HUS Oppvekst- og utdanningsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland
Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77
Telefaks: 75 52 09 77

Fauske kommune Saksbehandler: Malin Bruun
e-post: fmnombr@fylkesmannen.no

Tlf: 75531633
Vår ref: 2016/1550

Deres ref: 16/2295/BVJ
Vår dato: 12.04.2016

Deres dato: 18.02.2016
Arkivkode: 633.0

Postboks 93
8201 Fauske

Lovlighetskontroll - vedtak om endring av skolestruktur - Fauske
kommune

Vi viser til Fauske kommunes oversendelse datert 18. februar 2016 vedrørende krav om
lovlighetskontroll. Lovlighetskontrollen gjelder kommunestyrets vedtak i sak nr. 079-16 datert
11. februar 2016 vedrørende kommunens skolestruktur.

Fylkesmannen i Nordland har kommet frem til at saken ikke er forsvarlig utredet, jf.
alminnelige og ulovfestede forvaltningsrettslige krav til forsvarlig saksbehandling. På
bakgrunn av at det ikke er utelukket at denne feilen kan ha virket bestemmende på
vedtakets innhold, har vi konkludert med at kommunestyrets vedtak vedrørende
skolestrukturen i Fauske kommune er ugyldig.

Kort historikk
I møte 21. juni 2012 gjorde daværende kommunestyre i Fauske vedtak, i sak 124/12, om å
legge ned skolene i Hauan og på Erikstad med virkning fra 1. august 2017 eller ved
ferdigstillelse av nye Vestmyra skole. Vestmyra skulle etter dette være en 1-10-skole, og
Finneid skole skulle bestå som 1-4-skole. Bakgrunnen for vedtaket var blant annet at
ressurstilgangen til skolene ble redusert for hvert år, samtidig som skolene opplevde at
ressursbehovet økte. På dette tidspunktet så kommunen dessuten et behov for en
oppgradering av flere av skolebyggene. Saksfremlegget for kommunestyret viser en
omfattende utredning og høring.

Sakens bakgrunn
I møte 12. november 2015, besluttet kommunestyret å nedsette en arbeidsgruppe for å
utrede konsekvensene av å videreføre driften ved skolene Hauan og Erikstad for 1.-4. trinn.
Spørsmålet om skolestruktur ble behandlet i møte 11. februar 2016. Kommunestyret i
Fauske traff følgende vedtak i sak nr. 079-16:

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg.

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret
2016/2017. Elevene fra Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis
rettigheter om skyss etc. i hht opplæringsloven.
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3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en
sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal
bestå også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan
grendehus reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler blir
overført til egne bygg

4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i
hovedsak skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen
legges frem som egen sak for utvalget.

5. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og Erikstad
innarbeides i økonomimelding l/2016.

Fire representanter fra kommunestyret fremsatte samtidig krav om lovlighetskontroll, skriftlig
og underskrevet. Kravet er begrunnet med at formaliteten i prosessen ikke er fulgt og at
vedtaket bryter med opplæringsloven og forvaltningsloven. Det blir pekt på at det i
Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-2-2012 blir anbefalt en høringsfrist på 2 måneder.
Kommunestyrerepresentantene anfører at høringsfristene har vært vesentlig kortere og at
saken derfor ikke har fått en forsvarlig behandling. I tillegg blir det anført at ikke alle som vil
bli berørt av vedtaket har blitt hørt. Dette blir underbygget med at det forslaget som ble
vedtatt i kommunestyret 11. februar, først ble fremmet i Oppvekst- og kulturutvalget 21.
januar.

Kommunestyret velger å stemme over hvorvidt avgjørelsen skal opprettholdes umiddelbart
etter at kravet om lovlighetskontroll ble fremsatt. Med 14 mot 13 blir vedtaket om
skolestruktur opprettholdt. De påstandene som kravet om lovlighetskontroll omhandler, blir
ikke direkte imøtegått. Det følger imidlertid av saksfremlegget at:

«Rådmannen viser også til at administrasjonen overfor arbeidsgruppen har
bekjentgjort bekymring for at kravene til forsvarlig saksbehandling i denne saken
kanskje ikke er fulgt slik forskriften forutsetter. Dette ut fra rundskriv Udir - 2 - 2012
som regulerer behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Det
samme rundskrivet var lagt til grunn av administrasjonen ved den opprinnelige
skolestruktursaken, og prinsippene i den gjelder både ved nedleggelse og opprettelse
av skoler(…) Tidsperspektivet det har vært jobbet under i denne prosessen har gjort
tilstrekkelig medvirkning av de berørte parter vanskelig.»

Videre følger det av saksframlegget at rådmannens vurdering er:

at vedtatt skolestruktur (alternativ 1) er den faglig og økonomisk mest riktige
løsningen. De vedlagte rapporter og uttalelser gir dermed ikke grunnlag for endringer
av allerede vedtatte skolestruktur som innebærer nedleggelse av skolene i Hauan og
på Erikstad.

Fylkesmannens vurdering

Innledning
Myndighet til å foreta lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 ligger hos det enkelte
departement, men er delegert til fylkesmannen innenfor de fleste områdene.
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Ved lovlighetskontroll skal det ifølge kommuneloven § 59 nr. 4 tas stilling til om en
avgjørelse:

a) er innholdsmessig lovlig
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe en slik avgjørelse, og
c)  er blitt til på lovlig måte.

Lovlighetskontroll er ikke en klage i forvaltningslovens forstand. Fylkesmannen kan derfor
ikke treffe ny avgjørelse i saken. Dersom Fylkesmannen finner at det er gjort feil ved
avgjørelsen som medfører at vedtaket er ugyldig, skal vi oppheve vedtaket. Vi kan ikke
vurdere kommunens skjønnsutøvelse.

Kravet om lovlighetskontroll er fremsatt av 4 kommunestyrerepresentanter. I henhold til
forskrift om tidsfrist for krav om lovlighetskontroll § 1, er kravet fremsatt rettidig.
Fylkesmannen har ingen innvendinger til at kravet om lovlighetskontroll umiddelbart ble
behandlet og stemt over. Fylkesmannen har dermed plikt til å behandle saken.

Fylkesmannen legger til grunn at vedtaket er truffet av rett organ, slik at dette er ikke
gjenstand for vår kontroll. Lovlighetskontrollen knytter seg derfor til om vedtaket er blitt til på
lovlig måte, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 bokstav c) gjengitt ovenfor. Den sentrale
problemstillingen er om vedtaket hefter med slike feil at det må anses ugyldig.

Om vedtaket er i strid med opplæringsloven og forvaltningsloven
I opplæringsloven § 8-1 første ledd er det bestemt følgende:

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den
skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole
dei ulike områda i kommunen soknar til.

At kommunen kan gi forskrifter om skolekretsgrenser betyr at kommunen her står fritt til å
bestemme om den vil utarbeide forskrifter på dette området. Dersom kommunen ikke har en
forskrift om skolekretsgrenser kommer forvaltningslovens saksbehandlingsregler i kapittel IV-
VI ikke til anvendelse ved behandling av spørsmål om skolestruktur.

Anførselen om at vedtaket bryter med opplæringsloven og forvaltningsloven, kan ikke føre
frem. Avgjørelser vedrørende skolestruktur er innenfor kjerneområdet til den kommunale
handlefriheten. Slike avgjørelser må bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og
samfunnsmessige prioriteringer. Dette er presisert i rundskriv Udir-2-2012 under punkt 2.
Opplæringsloven ingen særskilte krav til behandling av skolestruktursaker. I og med at
Fauske kommune ikke har en forskrift om skolekretsgrenser, kommer heller ikke
forvaltningslovens kapittel IV-VI til anvendelse.

Om vedtaket har blitt til på lovlig måte
For at en avgjørelse om skolenedleggelse skal være lovlig kommet i stand, er det imidlertid
forutsatt at den følger et av alternativene for saksbehandling som er beskrevet i rundskriv
Udir-2-2012 under punkt 3 og 4. Felles for alternativene er at de som blir berørt av
avgjørelsen skal få anledning til å uttale seg.

I Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-2-2012 Behandlingen av saker om
skolenedleggelser og kretsgrenser, er det uttalt følgende:
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Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig
klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at
kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av
nedleggelsen før et vedtak treffes.

(…)Det finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen for å uttale
seg skal være i saker om skolestruktur. Den enkelte som skal uttale seg må imidlertid
få tilstrekkelig tid til å forberede sin uttalelse. Justis- og beredskapsdepartementet har
utarbeidet retningslinjer for forskriftsarbeid i kommunene. (…)Kommunene anbefales
her å benytte to måneders høringsfrist. Utdanningsdirektoratet anbefaler at det sees
hen til disse retningslinjene også når lokale forslag om endring av skolestruktur skal
utarbeides.

I kravet om lovlighetskontroll er det anført at ikke alle som vil bli berørt av vedtaket har blitt
hørt. De som bør få anledning til å uttale seg er foreldre og nærmiljø. Dette følger av
rundskriv Udir-2-2012 under punkt 3. I rundskrivet er følgende grupper nevnt: skolens
samarbeidsutvalg eller foreldreråd, fagforeninger for ansatte, andre brukere av skolen som
vil bli påvirket av en nedleggelse, andre brukerorganer ved skolen (for eksempel
skolemiljøutvalg og elevråd) og brukerorganer ved andre skoler som blir berørt. Videre er det
nevnt at fylkeskommunen bør få anledning til å uttale seg, dersom endring av skolestruktur
medfører endringer i skyssbehovet.

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon, forstår Fylkesmannen det slik at arbeidsgruppa har
bedt om tilbakemeldinger fra følgende grupper ved hver av de seks skolene i Fauske; FAU,
ansatte (hele kollegiet, alle stillingstyper), medlemmer i Utdanningsforbundet, medlemmer i
Fagforbundet og vernetjeneste. Fylkesmannen kan ikke se at kommunestyret selv behandler
påstanden om at det ikke er foretatt en tilstrekkelig bred høring.

Vi merker oss at det er en noe mindre krets som er hørt i forbindelse med vedtak om
opprettholdelse av skolene, sammenlignet med prosessen rundt vedtaket om nedleggelse i
2012. Slik som vi forstår Utdanningsdirektoratets rundskriv, er det fremhevet at foreldre og
nærmiljø vil bli berørt av vedtak vedrørende skolestruktur. Vi kan vanskelig se for oss at en
prosess der representanter for disse gruppene ikke er hørt, vil kunne stå seg. Videre blir det
understreket i rundskrivet at også andre instanser eller grupper kan være relevante å høre.
Dette blir eksemplifisert. Her forstår vi rundskrivet dit hen at det er mer rom for å foreta en
skjønnsmessig vurdering av hvem som skal høres. Det vil si at dersom det er gode grunner
for å utelate noen behøver ikke det å få noe innvirkning på vedtaket. Saken her er sendt på
høring bredt i alle skolene og foreldrene har fått anledning til å fremme sine synspunkter via
FAU. Saken har dessuten også vært til behandling i Fauske ungdomsråd, sak 034/16 i møte
5. februar 2016.

På bakgrunn av det ovenfor nevnte vurderer vi den høringsrunden som har vært gjennomført
som tilstrekkelig bred for å få opplyst saken. Vi registrerer at Nordland fylkeskommune ikke
er nevnt blant høringsinstansene, og heller ikke instansene som kan bli samlokalisert med
Erikstad skole. Vår vurdering er at dette nok ikke kan sies å være en feil som har fått
betydning for utfallet i saken.

I kravet om lovlighetskontroll er det pekt på at høringsfristen har vært vesentlig kortere enn 2
måneder, slik som det er anbefalt i Utdanningsdirektoratets rundskriv. Arbeidsgruppen hadde
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sitt første møte 2. desember 2015. Rapporten En vurdering av barnehage- og skolestruktur i
Fauske forelå 7. desember. Det følger av saksfremlegget for kommunestyret at det ble
avholdt fellesmøte for blant annet FAU-lederne for de enkelte skolene 8. desember.
Skolenes ansatte var ikke representert på dette møtet. Samme dag gikk det ut et brev med
anmodning om å komme med tilbakemeldinger på de ulike forslagene til skolestruktur.
Fristen for å gi tilbakemelding til arbeidsgruppa ble satt til 11. desember 2015. Det
fremkommer av de innsendte høringsuttalelsene at flere mener de har fått for kort tid til å
sette seg inn i den fremlagte rapporten og at det er vanskelig å avgi en uttalelse på kort
varsel.

Vi legger til grunn at høringsfristen som er satt i denne saken er tre dager fra all informasjon
forelå i saken. I Utdanningsdirektoratets rundskriv er det anbefalt en høringsfrist på 2
måneder. Denne fristen kan ikke tolkes som en absolutt minimumsfrist, men formålet med å
gi høringsinstansene tid, er at de skal få tilstrekkelig tid til å forberede sin uttalelse. Dette
innebærer etter vårt syn å gjennomgå alle saksopplysningene som er forelagt dem. Hva som
er tilstrekkelig tid, kan i noen tilfeller bero på en skjønnsmessig vurdering avhengig av
mengden på saksopplysninger og omfang og betydning av saken for øvrig. Vi er imidlertid av
den oppfatningen at kommunene generelt sett ikke bør bevege seg langt fra
tomånedersfristen av hensyn til god forvaltningsskikk.

At kommunestyrevedtaket kan oppfattes som "til gunst" for skolene Hauan og Erikstad, i og
med at de blir vedtatt opprettholdt, kan etter vårt syn ikke rettferdiggjøre en høringsfrist på tre
dager. Dette fordi det er mange aspekter ved saken som likevel kan medføre negative
konsekvenser. Vi viser her til at representanter for Erikstad skole har vært veldig klar på de
økonomiske ulempene ved den skisserte driften.

Fylkesmannen mener høringsinstansenes tilbakemeldinger på tidsperspektivet må veie tungt
i denne saken. Vi vektlegger også at rådmannen uttrykker skepsis til tidsperspektivet i saken.
Etter en helhetsvurdering er vi derfor kommet til at høringsfristen ikke er tilfredsstillende.

Fylkesmannen har valgt å reise spørsmål ved om saken likevel kan anses som tilstrekkelig
utredet dersom man ser prosessen i 2012 i sammenheng med den nåværende prosessen. I
løpet av disse fire årene har det skjedd en viss utskifting av elevmassen ved de impliserte
skolene. Dette innebærer at noen nye foreldre og foresatte har kommet til. Vår vurdering er
derfor at det finnes en større grupper mennesker som i dag blir direkte berørt av vedtaket om
skolestrukturendring, men som ikke sto i posisjon til å uttale seg om saken i 2012. Vi er ikke
kjent med om det har skjedd endringer i personalet ved de impliserte skolene, men det er en
kjensgjerning at oppfatninger kan endres over tid. Støtte for dette synspunktet finner vi i
høringsuttalelsene, der majoriteten gir uttrykk for at de ønsker den skolestrukturen som ble
vedtatt i 2012.

Vi stiller oss etter dette tvilende til relevansen av 2012-prosessen. At skolestrukturen som er
vedtatt i 2016 ikke ble utredet i 2012-prosessen, og følgelig ikke forelagt daværende
høringsinstanser til uttalelse, må vi legge avgjørende vekt på.

Hensynet til barnets beste
Barnets beste skal være vurdert og hensyntatt i alle saker som omhandler barn. Dette følger
av Grunnloven § 104, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 3. Det følger av sikker praksis at man
i en forvaltningsavgjørelse må vise hvordan barnets beste er identifisert og veid opp mot
andre hensyn. Slik er bestemmelsen om barnets beste en saksbehandlingsregel. I denne
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saken gir bestemmelsen om barnets beste en kollektiv rettighet. Fylkesmannen er i tvil om
hensynet til skolebarna i Fauske sitt beste er vurdert konkret i denne saken. Dette fordi det
ikke går tydelig frem av den innsendte dokumentasjonen. Ettersom vi har kommet frem til at
høringsfristen i denne saken ikke er tilfredsstillende, velger vi foreløpig kun å knytte
bemerkninger til dette punktet.

Spørsmål om ugyldighet
Etter Fylkesmannens syn er ikke saken forsvarlig saksbehandlet. Spørsmålet er om en
lenger høringsfrist ville gitt et annet resultat enn det som er vedtatt i sak 079/16.

Ugyldighet er betinget av at det er begått feil med tanke på avgjørelsenes innhold, myndighet
eller tilblivelse, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 som det er referert til ovenfor. Feil i innhold betyr
at avgjørelsen er i strid med lov eller forskrift, og vil som hovedregel føre til ugyldighet. Feil
ved myndighet eller tilblivelse medfører ikke automatisk ugyldighet. Et vedtak som er heftet
med slike feil, vil likevel være gyldig dersom det er grunn til å regne med at feilen ikke har
virket bestemmende på innholdet.

Vi er av den formening at retten til kontradiksjon er avkortet på grunn av den korte
høringsfristen. Både forvaltnings- og domstolpraksis viser at det ikke skal mye til før
manglende kontradiksjon medfører at et vedtak settes til side som ugyldig. Vi er av den
formening at høringsinstansene kunne avgitt mer dyptgående høringsuttalelser dersom de
fikk en adekvat høringsfrist. Dette kunne gitt de folkevalgte et bedre grunnlag til å ta stilling i
saken. Fylkesmannen mener derfor at det ikke er usannsynlig at saksbehandlingsfeil kan ha
virket inn på vedtakets innhold.

Bemerkning vedrørende budsjettsituasjonen
På bakgrunn av at Fauske kommune er en ROBEK-kommune, bemerker vi at Fauske pr.
dags dato ikke har funnet dekning i budsjettet for å gjennomføre vedtaket om opprettholdelse
av skolene.

Konklusjon
Vi opphever kommunestyrets vedtak i sak 079/16 datert 11. februar 2016 i sin helhet.

Vi opphever hele vedtaket fordi vi mener punktene henger nært sammen med hverandre.

Saken er behandlet av Fylkesmannen i medhold av kommuneloven § 59, og
Kommunaldepartementets reviderte rundskriv H-25/92, jf. rundskriv H-6/95.

Vi forutsetter at avgjørelsen blir gjort kjent for kommunestyret.

Med hilsen

Hill-Marta Solberg
Guri Adelsten Iversen
utdanningsdirektør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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1. Innledning
Som del av den pågående nærpolitireformen skal politiet effektivisere etatens interne administrative
funksjoner. Mange av disse utøves i dag på mange steder i politiet, og trekker samlet sett relativt store
ressurser, samtidig som tjenesteutførelsen er lite ensartet og sårbar. Det er derfor besluttet at flere
administrative tjenester skal organiseres som fellestjenester i politiet.

Hovedformålet med å etablere fellestjenester på de administrative områdene er å frigjøre ressurser, som kan
omdisponeres til politiets publikumsrettede tjenesteproduksjon. Samtidig skal etablering av fellestjenester
sikre bedre kvalitet, sikkerhet og pålitelighet for brukerne i etaten.

Lønn- og regnskapstjenester er ett av de områder som nå skal samles i etaten. Tjenestene utøves i dag i
hvert enkelt av de tidligere 27 politidistriktene og i politiets særorgan og tjenesteleverandører. Det skal
opprettes en felles enhet for håndtering av lønns- og regnskapsoppgaver, underlagt Politiets fellestjenester.
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt politidirektoratet i oppdrag å fastsette stedsvalg ved opprettelse
av nasjonale fellesfunksjoner. Beslutning av stedsvalg er avgjørende for den videre etablering av
fellestjenester for lønn og regnskap.

Hensikten med dette notatet er å redegjøre for Politidirektoratets foreløpige konklusjon om område for
lokalisering av en felles lønns- og regnskapsenhet i Politi- og lensmannsetaten, som grunnlag for
utarbeidelse av høringsinnspill for å bidra til den endelige konklusjonen.

I kapittel 2 gis en kort orientering om lønns- og regnskapsfunksjonen i politiet i dag og utviklingen av
denne. I kapittel 3 beskrives hvilke vurderingskriterier Politidirektoratet har benyttet i arbeidet og
betydningen av disse og i kapittel 4 fremkommer hvilke alternativer som vurderes aktuelle for lokalisering av
den nye lønns- og regnskapsenheten. I kapittel 5 fremkommer Politidirektoratets vurdering av hver
alternative lokalisering mot de valgte vurderingskriteriene, mens kapittel 6 oppsummerer vurderingene og
fremviser Politidirektoratets foreløpige konklusjon. Vedleggene inneholder grunnlagsinformasjon.

2. Om lønns- og regnskapstjenesten
Lønns- og regnskapstjeneste utføres i dag ved 44 forskjellige enheter i politiet. Antall ansatte har vært
redusert over de siste årene, og det er i dag 153 medarbeidere som har lønns- og regnskap som
hovedoppgave . De lokale løsningene er forskjellige, med blant annet 37 ulike oppsett av regnskap på1

landsbasis. Politiet har spesielle arbeidstidsbestemmelser som er krevende for håndtering av
lønnsoppgavene, og det utføres en rekke manuelle rutiner knyttet til lønns- og regnskapsarbeid i etaten.

Politiet er basiskunde av direktoratet for økonomistyring, som leverer personal og lønnssystem gjennom
SAP-HR. Statens innkrevingssentral drifter regnskapssystemet for politiet, med Oracle, Contempus, BO-XI.
Driftsavtalen for regnskapssystem opphører ved utgangen av 2018. Politiet må altså finne en ny løsning for
teknisk drift av regnskapssystem, men dette påvirker ikke selve lønns- og regnskapsenheten som nå skal
etableres.

Fagområdet lønn- og regnskap står ovenfor en betydelig utvikling i politiet. Både organisasjonsendringer,
bedre IKT-understøttelse og økt bruk av selvbetjeningsløsninger gir rom for effektivisering av tjenesten.
Når det gjelder opprettelse av en ny felles lønns- og regnskapsenhet er det sett hen til praksis og erfaringer
fra andre etater som allerede har gjennomført tilsvarende endringer. Basert på dette, og etatens størrelse,
legges det til grunn at enheten skal ha om lag 70 ansatte når den er operativ og i ordinær drift, og det vil
være behov for lokaler på om lag 1400 kvm.

Det er nødvendig at politiet lykkes å få med en god stamme av de nåværende medarbeiderne over i den nye
lønns- og regnskapsenheten. Dette er viktig både for å kunne håndtere overgangen fra fragmenterte
manuelle rutiner til felles, automatisert og standardisert tjenesteutførelse og for å sikre tilstrekkelig

1 Mer enn 50 % av totalt stillingsinnhold.
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kompetanse for å ivareta særegenheter ved norsk politi, som eksempelvis de spesielle
arbeidstidsbestemmelsene.

Utførelse av lønns- og regnskapsoppgavene vurderes å være stedsuavhengige med hensyn til publikum og
politiets interne brukere. Fysisk avstand mellom disse spiller altså ingen rolle. Nødvendigheten av å kunne
benytte et tilstrekkelig antall nåværende medarbeidere i den nye enheten tilsier allikevel at det må ses hen til
medarbeidernes nåværende arbeids- og bosted når lokaliseringsvalget skal fattes. Dagens medarbeidere
utfører i all hovedsak sine oppgaver fra administrasjonsstedene for de tidligere 27 politidistriktene, politiets
særorganer og tjenesteleverandører. Det vurderes som lite aktuelt å finne tilstrekkelig areal for den nye
lønns- og regnskapsenheten i disse lokalene. Selv om det vil gjennomføres helhetlige vurderinger av
arealbruken i nye politidistrikt i forbindelse med nærpolitireformen, som teoretisk sett kunne gitt mulighet
for å finne lokaler i politiets eksisterende bygg, vil det være mer stedsavhengige funksjoner knyttet til
politimesterens ledelse som i slike tilfeller vil få fortrinn.
Det legges av overnevnte årsaker opp til at lokaliseringsalternativene utgjøres av områder rundt tidligere
administrasjonssteder og arbeidsplasser for dagens lønns- og regnskapsmedarbeidere, og at valg av fysiske
lokaler gjennomføres av Politiets fellestjenester senere, i gjennomføringsfasen av prosjektet.
Politidirektoratet tar utgangspunkt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) definerte "Bo
og arbeidsmarkedsregioner" som alternative områder for lokalisering.

Tidligere administrasjonssted
og arbeidsteder for lønn- og
regnskapsmedarbeidere

Region for lokalisering (BA- region)2

Oslo3 Storbyregion Oslo
Sandvika Storbyregion Oslo
Ski Storbyregion Oslo
Lillestrøm Storbyregion Oslo
Sarpsborg Mellomstor byregion Fredrikstad/Sarpsborg
Hamar Mellomstor byregion Hamar
Lillehammer Mellomstor byregion Lillehammer
Gjøvik Mellomstor byregion Gjøvik
Tønsberg Mellomstor byregion Tønsberg
Hønefoss Småbyregion Ringerike
Drammen Mellomstor byregion Drammen
Skien Mellomstor byregion Grenland
Kristiansand S Mellomstor byregion Kristiansand
Stavanger Storbyregion Stavanger/Sandnes
Haugesund Mellomstor byregion Haugesund
Bergen Storbyregion Bergen
Florø Småbyregion Flora
Ålesund Mellomstor byregion Ålesund
Kristiansund N Småbyregion Kristiansund
Trondheim Storbyregion Trondheim
Steinkjer Småbyregion Steinkjer
Bodø Mellomstor byregion Bodø
Harstad Småbyregion Harstad
Mosjøen Småbyregion Vefsn
Tromsø Mellomstor byregion Tromsø
Hammerfest Småbyregion Hammerfest
Kirkenes Småbyregion Sør-Varanger
Stavern (UP) Mellomstor byregion Sandefjord/Larvik

2 KMD Regionale utviklingstrekk 2016, vedlegg 1 Bo- og arbeidsmarkedsregioner
3 Oslo har flere lokasjoner, knyttet til politidistrikt og særorganer
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3.  Kriterier for lokaliseringsvalget
Opprettelse av en ny lønns- og regnskapsenhet på basis av dagens distribuerte tjenester innebærer endring i
lokalisering av statlige arbeidsplasser. Det tas derfor utgangspunkt i KMDs "Retningslinjer for lokalisering
av statlege arbeidsplassar og statleg tjenesteproduksjon" når stedsvalg for enheten skal avgjøres.4

Den statlige lokaliseringspolitikken skal medvirke til robuste arbeidsplasser og god tilgang til statlige
tjenester i alle deler av landet, at nye og omlokaliserte statlige virksomheter skal i hovedsak lokaliseres
utenfor Oslo og at kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning blir inkludert i vurdering av
lokaliseringsalternativ

Retningslinjene stiller opp et sett med kriterier som skal vurderes ved lokalisering:
�• Krav til nærhet til tjenesten
�• Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene
�• Krav til infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljøer, offentlige myndigheter m.m.
�• Særskilt om formålet med lokaliseringspolitikken
�• Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning

3.1 Krav til nærhet til tjenesten
Her skilles det mellom stedsavhengige og stedsuavhengige tjenester etter hvilken grad tjenesten krever fysisk
nærhet til brukerne. I dette tilfellet vil brukerne være interne medarbeidere i politiet, men det er ikke aktuelt
med fysisk oppmøte for å få utført disse tjenestene. Kriteriet om nærhet til tjenesten har derfor ingen
relevans for beslutning om lokalisering av lønns- og regnskapsenheten, og vil derfor ikke bli fulgt opp i den
videre drøftelsen.

3.2 Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene
Lønns- og regnskapskompetanse vurderes generelt sett å være tilgjengelig i store deler av landet, og
opprettelse av en ny statlig enhet forventes også over tid å kunne tiltrekke seg arbeidssøkere fra et større
område. Det vurderes allikevel å kunne være utfordrende å bygge opp en enhet på 70 ansatte i alle bo- og
markedsregionene som i dag har lønns- og regnskapsenheter i politiet.

Det mest kritiske behovet på kort sikt vil være å sikre stabil drift og ivaretakelse og overføring av
kompetanse i overgangsperioden. Dette skyldes dagens fragmenterte- og til dels uoversiktlige
systemoppsett, de spesielle arbeidstidsbestemmelsene som må håndteres og nødvendigheten av manuelle
rutiner for å kompensere for svakheter i systemene. Det er derfor behov for å få med et tilstrekkelig antall
av dagens medarbeidere inn i den nye lønns- og regnskapsenheten. Hvor stort dette antallet bør være er
utfordrende å bestemme. Ideelt sett bør hele den nye enheten bemannes med erfarne medarbeidere, men
dette vil begrense utvalgsrommet for lokalisering betraktelig

Medarbeidere som i dag arbeider ved det fremtidige tjenestestedet forutsettes å være svært aktuelle for å
inngå i den nye enheten. Videre forventes medarbeidere som i dag bor i rimelig nærhet av det nye
tjenestestedet å ønske et videreført ansettelsesforhold i den nye enheten. Her spiller imidlertid reiseavstand
inn, og det er rimelig grunn til å tro at motivasjonen til å fortsette synker med økt reiseavstand. Personell
som i dag bor innenfor en times reiseavstand fra de aktuelle lokaliseringsområdene forventes i hovedsak å
ville fortsette inn i den nye lønns- og regnskapsenheten, mens rekrutteringsmuligheten blant dagens ansatte
forventes å avta etter dette. For å sikre et minimum av kompetanseoverføring settes det en nedre grense for
det lokale rekrutteringsgrunnlaget blant egne lønns- og regnskapsmedarbeidere på 9 ansatte, definert som

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 28.11.2014: Retningslinjer for lokalisering av statlege
arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.
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ansatte som i dag bor innenfor en times reiseavstand fra aktuelle områder5 for lokalisering. Den nedre
grensen på 9 ansatte er satt på grunnlag av en faglig vurdering av hvilke fagområder som skal ivaretas
samtidig som nye medarbeidere skal læres opp og løpende driftsoppgaver gjennomføres. 9 medarbeidere
med erfaring fra etaten vurderes som det absolutte minimum for å etablere og drifte enheten innenfor
akseptabel risiko.

Alternativer med større lokalt rekrutteringsgrunnlag vil være å foretrekke, så forskjeller mellom alternativene
på dette punkt er naturlig å vurdere videre. Politidirektoratet ser imidlertid at vurderinger på dette området i
meget stor grad vil samsvare med vurderingen av økonomiske konsekvenser under kriteriet
"kostnadseffektiv og effektiv oppgaveløsning" senere, og velger derfor ikke å behandle kompetansekrav
som eget kriterium i de videre drøftelsene, utover gjennom minimumskravet til lokalt rekrutteringsgrunnlag.
De bo- og arbeidsmarkedsregioner hvor politiet i dag har 9 eller flere medarbeidere innenfor lønns- og
regskapsoppgaver, vurderes alle å ha tilstrekkelig stor befolkning til å sikre enhetens langsiktige
rekrutteringsbehov.

3.3 Infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljøer og offentlige myndigheter
Når det gjelder krav til infrastruktur, nærhet til andre type fagmiljøer, offentlige myndigheter med mer,
anses dette vilkåret som ikke spesielt relevant for lønns- og regnskapstjenester. Dette er ordinære
kontorarbeidsplasser som ikke stiller spesielle krav til infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljøer eller
offentlige myndigheter. For å sikre at mest mulig av den etatsinterne kompetansen videreføres i den nye
fellesenheten, vil det naturlig nok være en fordel med lokalisering i nærhetet av jernbane eller annen
offentlig kommunikasjon. Politidirektoratet kan ikke se at det er større utfordringer på dette området for
noen av de aktuelle alternativene, og vil derfor ikke benytte kriteriet i den videre drøftingen av stedsvalg.

3.4 Formålet med lokaliseringspolitikken
Ved omlokalisering av statlige virksomheter skal legges vekt på lokalisering i regionale sentra der
virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser. Formålet er å medvirke
til en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av
landet. Det er presisert som en hovedregel at virksomheten ikke skal lokaliseres i Oslo, mens unntak kan
søkes for Groruddalen.
Kriteriet er relevant for den forestående beslutningen.

Politidirektoratet velger å vurdere hensynet til lokaliseringspolitikken med utgangspunkt i KMDs rapport
"Regionale utviklingstrekk 2016". Her gis blant annet en beskrivelse av befolkningsvekst de siste 10 årene,
andel sysselsatte og hvor stor andel av sysselsettingen som er ansatt i statlig tjenesteproduksjon , for hver av6

de definerte bo- og arbeidsmarkedsregionene. Alternativer preget av relativt lav generell sysselsetting, lav
andel sysselsatte i statlig tjenesteproduksjon og lav befolkningsvekst, gis best vurderinger for denne
faktoren. Småbyregioner vurderes også som mer fordelaktige enn større regioner (mellomstor- og
storbyregioner). Videre tas det med i vurderingene at politiet allerede har truffet beslutning om
relokalisering av statlige arbeidsplasser i nærpolitireformen, gjennom valg av nye administrasjonssteder.
Alternativer som nylig har fått tildelt administrasjonssted vurderes derfor som svakere enn andre innen for
dette kriteriet.

Politidirektoratet finner ikke grunnlag for å gjennomføre større analyser av mulige virkninger for de bo- og
arbeidsregioner som ikke får tildelt lønns- og regnskapsenheten, og som derved mister et antall
arbeidsplasser knyttet til denne tjenesten. Årsaken til dette er for det første at det her er snakk om mange
svært små enheter sammenlignet med den totale sysselsettingen i det enkelte bo- og arbeidsmarked. For det
andre vil etaten forsøke å finne andre oppgaver til de som ikke blir med over i fellesenheten. Selve
opprettelsen av fellesenheten for lønn og regnskap vil følgelig ikke ha merkbar negativ effekt for antall

5 Med utgangspunkt i tidligere administrasjonssteder/ arbeidsplasser for lønns- og regnskapstjenestene.
6 Tall for andel sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon er hentet fra "Regionale utviklingstrekk 2014" da disse
tallene ikke er med i 2016-utgaven
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statlige arbeidsplasser i regionen eller for det lokale arbeidsmarkedet når oppgaver innen lønn og regnskap
samles på ett sted i politi- og lensmannsetaten.

3.5 Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Et overordnet mål for statlig forvaltning er at den skal være kostnadseffektiv, og betydningen av kriteriet
styrkes ved at kostnadseffektivitet utgjør selve hovedformålet med å samle lønns- og regnskapstjenestene.

Politidirektoratet vurderer fire hovedgrupper av kostnader som kan skille alternativene:
�• Lønn og personellrelaterte driftskostnader (dagens medarbeidere og eventuelle nyrekrutterte)
�• Omstillingskostnader
�• Rekrutterings- og opplæringskostnader
�• Kostnader knyttet til lokaler

Under gis en kort forklaring på hvilke elementer som faller inn under hver kostnadsgruppe for kriteriet.
Mange av disse avhenger av hvor stor andel av dagens medarbeidere som kan forventes å inngå i den nye
enheten. Kriteriet kan således sies å ivareta hensyn til egne ansatte og hensyn til kompetansebehov, jf. eget
punkt om kompetansekrav over.
I den samlede kostnadsvurderingen er det beregnet kostnader over en ti-årsperiode fra etablering av den nye
lønns- og regnskapsenheten starter.

Lønn og personellrelaterte driftskostnader
Lønn og personellrelaterte driftskostnader vil være den største utgiftsposten. Den nye lønns- og
regnskapsenheten skal bemannes, men politiet vil også ha utgifter for nåværende ansatte som ikke følger
med inn i ny enhet. Utgifter til denne delen av bemanningen vil imidlertid reduseres etter hvert som disse
kan tre inn i andre ledige stillinger ellers i etaten , eller eventuelt forlater etaten. Det legges til grunn at disse7

utgiftene trappes ned over en fireårsperiode. Her tas det også høyde for at deler av denne gruppens
kompetanse vil være nødvendig i en overgangsperiode inntil den nye enheten er operativ og i stabil drift.
Alternativer med sannsynlighet for høy anvendelse av dagens lønns- og regnskapsmedarbeidere vil
foretrekkes under denne delen av kriteriet. Slike alternativer vil medføre bedre utnyttelse av dagens
kompetanse.

Omstillingskostnader
Det påregnes ekstraordinære utgifter for personell som vil inngå i ny lønns- og regnskapsenhet med et annet
arbeidssted enn i dag. Mulighetene for kompensasjoner er regulert i politiets omstillingsavtale, og kan
medføre utgifter i inntil to år. Utgiftene er imidlertid avhengig av reisevei, og de aktuelle ansatte kan deles
inn i 3 kategorier:
a) De som får forlenget reisevei på under 90 minutter per dag, vil som hovedregel ikke motta
kompensasjoner.
b) De som får forlenget reisevei med over 90 minutter per dag, og hvor det kan være aktuelt å dagpendle, vil
ha mulighet for å motta kompensasjon for økt reisetid og reisekostnad og i enkelte tilfeller dekning av ekstra
måltider.
c) De som får så lang reisevei at de må flytte eller ukependle hvis det skal være aktuelt å fortsette i jobben
som lønns- eller regnskapsmedarbeider i politiet. Det foreligger forskjellige kompensasjonsordninger for
denne gruppen. Det antas at alternativer som ikke dekker sitt behov ved lokal rekruttering med dagpendling,
kan rekruttere 6-7 medarbeidere fra lønns- og regnskapsenheter i øvrige deler av landet, som faller innenfor
disse ordningene.
Denne delen av kriteriet slår ulikt ut for alternativene avhengig av hvor mange av dagens ansatte alternativet
forventes å kunne tiltrekke seg, og hvilke kompensasjonsordninger som synes aktuelle for disse.

7 Flere av de ansatte har også oppgaver utenfor lønns- og regnskapsområdet i dag.
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Rekrutterings- og opplæringskostnader
I de alternativer hvor det vurderes som lite sannsynlig at den nye lønns- og regnskapsenheten oppnår
tilstrekkelig bemanning utelukkende gjennom intern rekruttering, må det rekrutteres inn nye personer
utenfra. Rekrutteringen vil kreve tid og koste penger, og nyansatte vil også ha behov for opplæring og
veiledning over en viss periode, før de oppnår full produktivitet. I kostnadene legges det til grunn et estimat
for arbeidstid som kreves til vurdering av søknader og intervjurunder med kandidater. Videre iberegnes
kostnader for arbeidstiden til den som læres opp og til eksisterende ansatte som gjennomfører opplæring.
Det er dessuten tatt høyde for eventuelle kostnader knyttet til noe ekstern bistand i rekrutteringsprosessen.
Alternativer med antatt lavt nyrekrutteringsbehov vil foretrekkes under denne delen av kostnadskriteriet.
Kostnader til kontorlokaler
Med utgangspunkt i et bemanningsbehov på 70 personer, forventes et behov for omtrent 1400 m2 standard
kontorlokaler i den nye fellesenheten. Husleiekostnadene vil påløpe som en varig driftskostnad.
Det foreligger, etter Politidirektoratets kunnskap, ingen felles og konsistent oversikt over leiepriser som
dekker alle de aktuelle alternativene for lokalisering av lønn- og regnskapsenheten, og selv innbyrdes i en
region vil det forekomme store prisforskjeller blant annet som følge av fysisk beliggenhet, standard og
funksjonalitet. Det er derfor benyttet en forenklet tilnærming knyttet til vurdering av forskjeller mellom
alternativene når det gjelder leiekostnader, der det skilles mellom lavt, mellomhøyt eller høyt kostnadsnivå
med henholdsvis 1000, 1500 og 2000 kr. per kvm. per år. Vurderingene baseres på kunnskap og erfaring fra
etatens kompetansesenter for eiendom, bygg og anlegg i Politiets fellestjenester. Denne delen av
kostnadskriteriet styrker i hovedsak kandidaturet til alternativer knyttet til mindre byer med lavere press i
eiendomsmarkedet.

3.6 Kriterienes innbyrdes betydning
Den overstående gjennomgangen av kriterier for valg av lokasjon for den nye lønns- og regnskapsenheten,
tilsier at de relevante vurderings- og beslutningsfaktorene kan oppsummeres i to kriterier:

�• Hensynet til kostnadseffektivitet
�• Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken.

Videre har kriteriegjennomgangen vist at formålet med lokaliseringspolitikken tilsier at Oslo bør unngås
som område for lokalisering av nye statlige arbeidsplasser, og gitt en konklusjon om at det må settes en
nedre grense for hvor stort lokalt rekrutteringsgrunnlag blant politiets egne lønns- og
regnskapsmedarbeidere et aktuelt lokaliseringsalternativ må ha.

Når det gjelder spørsmålet om den innbyrdes betydningen av de to overstående kriteriene, legger
Politidirektoratet til grunn at kostnadseffektivitet, som hovedformål med å samle lønns- og
regnskapstjenesten i etaten, må tillegges høyest vekt ved lokaliseringsvalget. Siden tjenesten ellers er
stedsuavhengig synes det også rimelig å tillegge hensynet til lokaliseringspolitikken betydelig vekt, men altså
ikke like høyt som kostnadseffektiviteten.

Politidirektoratet tillegger kostnadseffektivitet i løsningen en vekt på 60 %, mens hensynet til
lokaliseringspolitikken tillegges en vekt på 40 % i beslutningen om lokalisering av den nye lønns- og
regnskapsenheten i politiet.

3.7 Oppsummering
Følgende oppsummerer hvordan kriterier i statlige retningslinjer vurderes med hensyn til relevans for
beslutning om lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet:

Kriterium Behandling i analysen Betydning for
beslutning (vekt)

Krav til nærhet til tjenesten Kriteriet anses ikke som relevant og er ikke
behandlet videre.

Kompetansekrav til de som skal
utføre arbeidsoppgavene

Kriteriet er relevant og er inkludert i
vurderingene videre.
Kriteriet ivaretas gjennom krav om at minst 9 av
dagens medarbeidere må ha sitt bosted innenfor
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Kriterium Behandling i analysen Betydning for
beslutning (vekt)

en times reisevei fra de aktuelle
lokaliseringsområdene.
Alternativer med større lokalt
rekrutteringsgrunnlag blant egne ansatte
foretrekkes, men vurderingene på dette området
dekkes på grunn av samvariasjon av kriteriet om
kostnadseffektivitet.

Krav til infrastruktur, nærhet til
andre typer fagmiljøer, offentlige
myndigheter m.m.

Vilkåret anses som ikke relevant, og er ikke
behandlet videre.

Særskilt om formålet med
lokaliseringspolitikken

Kriteriet er relevant og er inkludert i
vurderingene videre. Utover å vurdere
hovedregelen om å legge statlige arbeidsplasser
utenfor Oslo, tas det hensyn til
befolkningsutvikling, total- og statlig
sysselsetting, samt hvorvidt politiet har tilført
området nye arbeidsplasser gjennom valg av
administrasjonssted for nye politidistrikt.
Konsekvenser for regioner som eventuelt taper
arbeidsplasser innenfor politiets lønns- og
regnskapstjenester vurderes som minimale.

40 %

Kostnadseffektivitet og effektiv
oppgaveløsning

Kriteriet er relevant og dekker forskjeller i lønn
og sosiale utgifter, omstillingskostnader,
rekrutterings- og opplæringskostnader samt
forskjeller i forventet husleie. Kriteriet dekker
implisitt hensynet til politiets ansatte og
kompetansebehov.

60 %

4. Aktuelle alternativer for lokalisering
Lokaliseringsalternativene for politiets nye lønns- og regnskapsenhet begrenses i første omgang til de
områder hvor politiet allerede har ansatte som utfører lønns- og regnskapsoppgaver, jf. omtalen i kapittel 2.

Det er imidlertid mange av de nåværende enhetene for lønns- og regnskapstjenester som, sammen med
eventuelt omkringliggende enheter, ikke gir grunnlag for tilstrekkelig rekruttering til den nye lønns- og
regnskapsenheten. For lite lokalt rekrutteringsgrunnlag gir ikke akseptabel trygghet for sikker drift i
gjennomføringsperioden, jf. vurderingene under kompetansekravi kapittel 3. Det er satt en nedre grense på 9
ansatte i det lokale rekrutteringsgrunnlaget, definert som bosatte innenfor en times reiseavstand, for at
alternativet skal være aktuelt i den videre vurderingen. Vedlegg 7.3 viser hvilke kjøretidsberegninger som er
lagt til grunn.

Til sist gjøres det en avgrensning i utvalget av aktuelle lokaliseringsalternativer basert på formålet med
lokaliseringspolitikken, knyttet til hovedregelen om at statlige virksomheter skal legges utenfor Oslo ved
nyopprettelse eller omlokalisering, jf. omtale under formålet med lokaliseringspolitikkeni kapittel 3.
Politidirektoratet mener det finnes gode alternativer utenfor Oslo, og legger ikke opp til å søke unntak
gjennom bruk av Groruddalen.

Basert på de områder vurderingen startet med, avgrenses utvalget som i understående tabell:
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Arbeidsteder for lønn-
og
regnskapsmedarbeidere
i dag

Region for lokalisering
(BA- region)8

Ansatte lønns- og
regnskapsmedarbeidere
bosatt innenfor en times
reiseavstand

Begrunnelse for
avgrensning som
videreført alternativ

Tromsø Tromsø 2 For stor driftsrisiko i
gjennomføringsfasen
pga. lav tilgang på
lokalt bosatte
arbeidstakere med
nødvendig
kompetanse

Mosjøen Vefsn 2
Haugesund Haugesund 2
Kirkenes Sør-Varanger 3
Hammerfest Hammerfest 3
Bodø Bodø 3
Steinkjer Steinkjer 3
Trondheim Trondheim 3
Kristiansund Kristiansund 3
Ålesund Ålesund 3
Florø Flora 3
Stavanger Stavanger/Sandnes 3
Harstad Harstad 4
Bergen Bergen 4
Kristiansand Kristiansand 5
Skien Grenland 9
Lillehammer Lillehammer 9
Hamar Hamar 10
Stavern Sandefjord/Larvik 11
Gjøvik Gjøvik 11
Tønsberg Tønsberg 15
Sarpsborg Fredrikstad/Sarpsborg 18
Hønefoss Ringerike 32
Drammen Drammen 67
Oslo, Lillestrøm, Ski,
Sandvika

Oslo 68-73 Hensynet til formålet
med
lokaliseringspolitikken

Den videre vurderingen av alternativer for lokalisering avgrenses til bo- og arbeidsmarkedsregionene:
�• Lillehammer
�• Gjøvik
�• Hamar
�• Ringerike
�• Drammen
�• Tønsberg
�• Sandefjord/Larvik
�• Grenland
�• Fredrikstad/Sarpsborg

5. Vurdering av de ulike alternativer
De vurderte alternativene er plassert inn i BA- regioner iht. KMDs kategorisering. Drøftingen av hvert
enkelt område er utført nedenfor iht. de valgte kriteriene. Rekkefølgen blir gjennomgått nord til sør.

8 KMD Regionale utviklingstrekk 2016, vedlegg 1 Bo- og arbeidsmarkedsregioner
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5.1 BA-region Lillehammer
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Lillehammer er en mellomstor byregion som inkluderer kommunene
Lillehammer, Øyer og Gausdal, med tilsammen 38 575 innbyggere. Lillehammer en del av landsdel
Innlandet  som består av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Pr 1.1.2015 hadde landsdelen 200 1139

innbyggere fordelt på flere regioner,

Politiet i Gudbrandsdal (tidligere Gudbrandsdal politidistrikt) har administrasjonssted på Lillehammer, hvor
det i dag er 2 medarbeidere som jobber med lønns- og regnskapsoppgaver. Totalt er det 9 ansatte på dette
fagområdet i politi- og lensmannsetaten som har mindre enn 60 minutters kjøretid til Lillehammer. Dette er
medarbeidere som i dag har sitt arbeidssted hos politiet i Hedmark på Hamar eller på Gjøvik hos politiet i
Vestoppland, samt Politiets fellestjenester.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil tilsammen 10 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge
oppgavene og fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot kollektivtilbudet mot Oslo, Hamar og
Gjøvik, vil det være mulig for medarbeidere som i dag har arbeidssted på disse administrasjonsstedene å
endre arbeidsted til Lillehammer.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Lillehammer har med 2 medarbeidere innenfor lønn- og regnskapsoppgaver i dag, og med tilgang på totalt 9
ansatte innenfor 60 minutters reisevei, og totalt 10 ansatte innenfor 90 minutters reisevei, et stort behov for
rekruttering fra andre deler av landet og trolig også ekstern nyrekruttering. Alternativet forventes å gi
begrenset rom for å benytte dagens lønns- og regnskapsmedarbeidere. Dette fører til at alternativet de første
årene forventes å medføre meget høye samlede lønns- og personellrelaterte driftskostnader.
Omstillingskostnadene forventes å ligge forholdsvis lavt, siden utgiftene antas å knyttes til et mindre antall
ansatte. Det begrensede lokale rekrutteringsgrunnlaget blant egne ansatte, tilsier at behovet for, og
kostnadene forbundet med, nyrekruttering forventes å bli meget høye sammenlignet med andre alternativer.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på moderat nivå.

Totalt sett vurderes Lillehammer å være blant de minst kostnadseffektive alternativene for lokalisering av
den nye lønns- og regnskapsenheten.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
BA-region Lillehammer er en mellomstor byregion med 38 575 innbyggere. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 6,6 % i perioden 2004 – 2014. I 2014 var 82 % av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. I 2013 var 17,3 % av disse sysselsatt i offentlig tjenesteproduksjon. Lillehammer opphørte som
administrasjonssted for politidistriktet ved opprettelsen av Innlandet Politidistrikt, og mister i den
forbindelse arbeidsplasser blant annet knyttet til operasjonssentralene.

Region Lillehammer har et lavt folketall i forhold til de andre vurderte regionene, med relativt lav vekst i
perioden 2004-2014. Både sysselsettingsgraden og andel sysselsatte i statlig sektor er høyest i denne regionen
blant de vurderte alternativene.

Det er altså forhold som både taler for og i mot Lillehammer som alternativ med tanke på formålet med
lokaliseringspolitikken. Totalt sett vurderes dette alternativet som middels tilfredsstillende innenfor dette
kriteriet.

Oppsummering
I vår vurdering finner vi at BA-region Lillehammer er et av de minst kostnadseffektive områdene å
lokalisere lønns- og regnskapsenheten. Et lavt antall av dagens medarbeidere vil kunne følge oppgavene, og

9 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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mange uten erfaring fra bruk av etatens systemer vil måtte ansettes. Samtidig vil mange av dagens ansatte
måtte gis nye oppgaver.

Lillehammer vurderes som et middels godt alternativ med hensyn til å tilfredsstille formålet med
lokaliseringspolitikken, og som et svakt alternativ med hensyn til kostnadseffektivitet.

Totalt sett vurderes Lillehammer å være et av de svakeste alternativene for lokalisering av den nye
fellesenheten for lønn og regnskap.

5.2 BA-region Gjøvik
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Gjøvik er en mellomstor byregion som inkluderer kommunene Gjøvik, Østre
Toten, Vestre, Toten, Søndre Land, Nordre Land, med til sammen 70 523 innbyggere. Gjøvik er definert
som en del av landsdel Innlandet  , som består av Hedmark og Oppland fylkeskommune. Pr 1.1.201510

hadde landsdelen 200 113 innbyggere fordelt på flere regioner.

Politiet i Vestoppland (tidligere Vestoppland politidistrikt) har administrasjonssted på Gjøvik hvor 2
medarbeidere jobber med lønns- og regnskapsoppgaver. I tillegg er det 11 ansatte på dette fagområdet i
politi- og lensmannsetaten, som har mindre enn 60 minutters kjøretid til Lillehammer. Dette er
medarbeidere som i dag har sitt arbeidssted hos politiet i Hedmark på Hamar, Gudbrandsdal på
Lillehammer, Romerike på Lillestrøm samt Politiets fellestjenester.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil fortsatt kun 11 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge
oppgavene og fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot kollektivtilbudet mot Oslo samt
Lillehammer og Hamar, vil det være mulig for medarbeidere som i dag har arbeidssted på disse
administrasjonsstedene å endre arbeidsted til Gjøvik.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Gjøvik har 2 medarbeidere innenfor lønn- og regnskapsoppgaver i dag, og med tilgang på totalt 11
medarbeidere innen for 60 minutters reisevei, og det er fortsatt kun 11 medarbeidere innenfor 90 minutters
reisevei. Alternativet forventes å gi begrenset rom for å benytte dagens ansatte. Behovet for rekruttering vil
være stort. Regionen forventes å ha middels forutsetninger for å kunne tiltrekke seg ansatte utover det
lokale rekrutteringsgrunnlaget, og som derved medfører behov for kompensasjonsordninger.

Dette fører til at alternativet de første årene forventes å medføre middels høye samlede lønns- og
personellrelaterte driftskostnader. Omstillingskostnadene forventes å ligge på et middels nivå, siden
utgiftene antas å knyttes til et mindre antall ansatte. Det begrensede lokale rekrutteringsgrunnlaget blant
egne ansatte tilsier at kostnadene forbundet med nyrekruttering forventes å bli middels til høye
sammenlignet med andre alternativer.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på moderat nivå.

Totalt sett vurderes Gjøvik som et forholdsvis svakt alternativ innenfor kriteriet kostnadseffektivitet

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
BA-region Gjøvik er definert som en mellomstor byregion med 70 523 innbyggere. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 4,2 % fra 2004-2014. I 2014 var 71,8 % av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. I 2013 var 10,1 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

10 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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Region Gjøvik har et relativt lavt folketall i forhold til de vurderte regionene, med svært lav
befolkningsvekst i perioden 2004 – 2014. Sysselsettingsgraden er lavest blant de vurderte, og andel
sysselsatte i statlig sektor ligger på middels nivå. Gjøvik opphørte som administrasjonssted for
politidistriktet ved opprettelsen av Innlandet Politidistrikt, og mister i den forbindelse arbeidsplasser blant
annet knyttet til operasjonssentralene.

Ut i fra en totalvurdering i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken, anses Gjøvik som et meget
tilfredsstillende alternativ innenfor dette kriteriet.

Oppsummering
Vurderingen viser at region Gjøvik er av de minst kostnadseffektive stedene å lokalisere lønns- og
regnskapsenheten. Et lavt antall av dagens medarbeidere vil kunne følge oppgavene, mange eksisterende
ansatte må gis nye oppgaver, samtidig som det må ansettes mange nye uten erfaring fra bruk av etatens
lønns- og regnskapssystemer.

Region Gjøvik er en mellomstor byregion med et relativt lavt folketall og lav befolkningsvekst.
Regionen har en lav sysselsetting og et middel nivå på statlig sysselsetting. Dette alternativet vurderes derfor
samlet sett å støtte opp om hensynet til statens lokaliseringspolitikk i høy grad.

Gjøvik scorer høyt på enkelte delvurderinger, men anses totalt sett å være et middels godt alternativ for
lokalisering av lønns- og regnskapsenheten.

5.3 BA-region Hamar
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Hamar er en mellomstor byregion som inkluderer kommunene Hamar,
Ringsaker, Løten og Stange med tilsammen 91 015 innbyggere.  Hamar er definert som en del av landsdel
Innlandet  , som består av Hedmark og Oppland fylkeskommune. Pr 1.1.2015 hadde landsdelen 200 11311

innbyggere fordelt på flere regioner.

Politiet i Hedmark (tidligere Hedmark politidistrikt) har administrasjonssted på Hamar hvor 4 ansatte jobber
med lønns- og regnskapsoppgaver. Totalt er det 10 ansatte på fagområdet i politi- og lensmannsetaten, som
har mindre enn 60 minutters kjøretid til Hamar. Dette er medarbeidere som i dag har sitt arbeidssted hos
politiet i Gudbrandsdal, Gjøvik og Romerike.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil totalt 20 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge oppgavene
og fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot et godt utbygget kollektivtilbud mot Oslo,
Lillehammer og Gjøvik, vil det være mulig for medarbeidere som i dag har arbeidssted på disse stedene å
endre arbeidsted til Hamar.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
På Hamar er det i dag 4 medarbeidere innenfor lønn- og regnskapsoppgaver, og med tilgang på totalt 10
medarbeidere innenfor 60 minutters reisevei og totalt 20 ansatte innenfor 90 minutters reisevei. Dette tilsier
relativt stort behov for rekruttering. Region Hamar forventes å ha middels forutsetninger for å kunne
tiltrekke seg ansatte utover det lokale rekrutteringsgrunnlaget, og som derved medfører behov for
kompensasjonsordninger.

Dette fører til at alternativet de første årene forventes å medføre noe over middels høye samlede lønns- og
personellrelaterte driftskostnader. Omstillingskostnadene forventes å ligge på et middels nivå, siden
utgiftene antas å knyttes til et mindre antall ansatte. Det begrensede lokale rekrutteringsgrunnlaget blant

11 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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egne ansatte tilsier at kostnadene forbundet med nyrekruttering forventes å bli forholdsvis høye
sammenlignet med andre alternativer.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på moderat nivå.

Totalt sett vurderes Hamar å være blant de minst kostnadseffektive alternativene til lokalisering av den nye
lønns- og regnskapsenheten.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
BA-region Hamar en mellomstor byregion med 91 015 innbyggere. Regionen har hatt en befolkningsvekst
på 6,9 % i perioden 2004 – 2014. I 2014 var 76,9 % av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. Av
disse var i 2013 17,3 % sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Regionen har et middels høyt folketall, med relativt lav vekst i perioden 2004-2014. Sysselsettingsgraden i
den generelle befolkningen i regionen er moderat, og andel sysselsatte i statlig arbeid er på et middels nivå. I
tillegg har Hamar allerede blitt tilgodesett med hovedsete i det nye Innlandet Politidistrikt, og får i den
forbindelse tilført nye arbeidsplasser blant annet knyttet til operasjonssentralene.

Ut i fra en totalvurdering i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken, anses Hamar som et middels
godt alternativ.

Oppsummering
En samlet vurdering viser at Hamar er et relativt lite kostnadseffektivt sted for lokalisering av lønns- og
regnskapsenheten. Et lavt antall av dagens medarbeidere vil kunne følge oppgavene, og mange uten erfaring
i etatens rutiner og systemer vil måtte ansettes. Regionen har allerede middels høy statlig sysselsetting og
vurderes med utgangspunkt i dette ikke som et alternativ som i vesentlig grad oppfyller formålet med
statens lokaliseringspolitikk.

Hamar er et alternativ med svak uttelling på flere delvurderinger, og etter en total vurdering anses dette som
et av de forholdsvis svakeste alternativene for lokalisering av lønns- og regnskapsenheten.

5.4 BA-region Ringerike
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Ringerike er en småbyregion som inkluderer kommunene Jevnaker, Ringerike,
Hole og Krødsherad med tilsammen 45 277 innbyggere. Hønefoss er byen i Ringerike kommune.
Ringerike er definert som en del av landsdel Vest-Viken 12 , som består av fylkene Buskerud, Vestfold, og
Telemark. Pr 1.1.2015 hadde landsdelen 665 548 innbyggere fordelt på flere regioner.

Politiet i Nordre Buskerud (tidligere Nordre Buskerud politidistrikt) har administrasjonssted på Hønefoss
hvor 3 ansatte jobber med lønns- og regnskapsoppgaver. Totalt er det hele 32 medarbeidere innen
fagområdet i politi- og lensmannsetaten, som har mindre 60 minutters kjøretid til Hønefoss. Dette er
ansatte som i dag har sitt arbeidssted hos politiet i Søndre Buskerud, Oslo, Asker og Bærum samt særorgan
som f.eks. Økokrim og Namsfogden i Oslo.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil hele 74 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge oppgavene og
fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot et godt utbygget kollektivtilbud mot Sandvika og
Drammen og noe begrenset mot Gjøvik, vil det være mulig for mange av dagens ansatte å endre arbeidsted
til Hønefoss.

12 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Hønefoss har i dag 3 medarbeidere innenfor lønn- og regnskapsoppgaver og med tilgang på totalt 32
medarbeidere innenfor 60 minutters reisevei og totalt 74 ansatte innenfor 90 minutters reisevei. Behovet for
ekstern rekruttering vil være minimalt. Dette alternativet forventes derved å gi lave totale lønns- og
personellrelaterte driftskostnader, da mange av dagens medarbeidere vil kunne følgen med oppgavene.
Omstillingskostnadene er estimert å ligge relativt høyt. Det skyldes en forventning om at alternativet kan
oppnå rekruttering av relativt mange av dagens ansatte, og at flere av disse vil omfattes av
kompensasjonsordninger.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på moderat nivå.

Totalt sett vurderes Ringerike å være et av de mest kostnadseffektive alternativene til lokalisering av den nye
lønns- og regnskapsenheten.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
BA-region Ringerike kommune (med byen Hønefoss) er en småbyregion med 45 277 innbyggere. Regionen
har hatt en befolkningsvekst på 8 % fra 2004-2014. I 2014 var 74,8 % av den voksne befolkningen i
regionen sysselsatt. I 2013 var 9,3 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Blant de vurderte alternativene har småbyregion Ringerike et meget lavt folketall. Befolkningsveksten har
vært noe under middels i perioden. Sysselsetting i den voksne befolkningen er forholdsvis lav, og andelen
statlig sysselsetting ligger litt under middels. Hønefoss opphørte som administrasjonssted for politidistriktet
ved opprettelsen av det nye Sør-Øst Politidistrikt, og mister i den forbindelse arbeidsplasser blant annet
knyttet til operasjonssentralene.

Ut i fra en totalvurdering i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken, anses Ringerike som et
forholdsvis godt alternativ innenfor dette kriteriet.

Oppsummering
I en samlet vurdering finner vi at Ringerike er et av de mest kostnadseffektive alternativene for lokalisering
av lønns- og regnskapsenheten. Dette skyldes at mange av dagens medarbeidere vil kunne følge oppgavene
og bidra til en videreføring av kompetanse og erfaring.

Småbyregion Ringerike er et av alternativene med lavest folkemengde, og befolkningsveksten 2004 – 2014
har vært noe under middels. Regionen ligger litt utenfor landets mest folkerike regioner.
Sysselsettingsgraden i den voksne befolkningen er noe over middels, og sysselsettingen i den statlige
tjenesteproduksjonen er på et noe under middels nivå.  Regionen er et av alternativene som vurderes å
støtte opp om formålene i statens lokaliseringspolitikk i forholdsvis høy grad.

Region Ringerike rangeres høyt etter flere delvurderinger både på kostnadssiden og mht
lokaliseringspolitikken, og anses etter en samlet vurdering å være et av de beste alternativene for etablering
av lønns- og regnskapsenheten.

5.5 BA-region Drammen
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Drammen er en mellomstor byregion som består av kommunene Drammen,
Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande. Regionen har 167 542 innbyggere.
Drammen er definert som en del av landsdel Vest-Viken , som består av fylkene Buskerud, Vestfold, og13

Telemark. Pr 1.1.2015 har landsdelen har 665 548 innbyggere fordelt på flere regioner.

13 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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Politiet i Søndre Buskerud (tidligere Søndre Buskerud politidistrikt) har administrasjonssted i Drammen.
Der jobber 5 ansatte med lønns- og regnskapsoppgaver i dag. Totalt er det hele 67 medarbeidere innen
fagområdet i politi- og lensmannsetaten, som har mindre 60 minutters kjøretid til Drammen. Dette er
ansatte som i dag har sitt arbeidssted hos politiet i Vestfold, Oslo, Asker og Bærum samt særorganer som
f.eks. Økokrim.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil tilsammen 89 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge
oppgavene og fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot et godt utbygget kollektivtilbud mot
Oslo, sørover og inn i landet, vil det være mulig for medarbeidere som i dag har arbeidssted i Oslo, Ski,
Sandvika, Hønefoss, Lillestrøm å endre arbeidsted til Drammen.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Drammen har 5 ansatte innenfor lønn- og regnskapsoppgaver i dag, og med en tilgang på 67 medarbeidere
innenfor 60 minutters reisevei, og totalt 89 medarbeidere innenfor 90 minutters reisevei. Dette vil være det
mest gunstige alternativet med hensyn til totale kostnader, samt behovet for å ivareta intern kompetanse og
dagens medarbeidere, da det vil være svært god tilgang til å bemanne enheten med egne ansatte fra
nærområdet. Det vil ikke være behov for ekstern rekruttering, og omstillingskostnader forventes å ligge på
et minimalt nivå.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på høyt nivå.

Totalt sett vurderes Drammen å være det mest kostnadseffektive alternativet til lokalisering av den nye
lønns- og regnskapsenheten.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
Drammen er definert som en mellomstor byregion med 167 542 innbyggere. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 13,6 % fra 2004-2014. I 2014 var 75,7 % av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. I 2013 var 8,6 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Drammen har en meget høy folkemengde og har hatt høy vekst i perioden. Sysselsettingsgraden totalt sett
er middels, og tilsvarende ligger nivået for statlig sysselsetting på et middels nivå. Drammen opphørte som
administrasjonssted for politidistriktet da det nye Sør-Øst Politidistrikt ble opprettet, og mister i den
forbindelse arbeidsplasser blant annet knyttet til operasjonssentralene.

Ut i fra en totalvurdering i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken, anses Drammen som et noe
under middels godt alternativ innenfor dette kriteriet.

Oppsummering
I en samlet vurdering finner vi at Drammen er det aller mest kostnadseffektive alternativet for lokalisering
av lønns- og regnskapsenheten. Dette skyldes at svært mange av dagens medarbeidere vil kunne følge
oppgavene og bidra til en videreføring av kompetanse og erfaring.

Med hensyn til lokaliseringspolitikken har regionen en middels til høy grad både av statlig sysselsetting og
sysselsetting generelt. Drammen er blant alternativene som vurderes å støtte opp om hensynet til statens
lokaliseringspolitikk i noen grad.

Drammen vurderes med bakgrunn i dette som et av de aller beste alternativene for lokalisering av lønns- og
regnskapsenheten.
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5.6 BA-region Tønsberg
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Tønsberg er en mellomstor byregion som også består kommunene Horten,
Holmestrand, Tønsberg, Hof, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy og Tjøme. Tønsberg er definert som en del av
landsdel Vest-Viken , med fylkene Buskerud, Vestfold, og Telemark Pr 1.1.2015 har landsdelen 665 54814

innbyggere fordelt på flere regioner, hvor Tønsberg er en mellomstor byregion med 135 662 innbyggere.

Politiet i Vestfold (tidligere Vestfold politidistrikt) har administrasjonssted i Tønsberg, men deler av
administrasjon har kontorsted i Sandefjord.  Der sitter 5 ansatte som jobber med lønns- og
regnskapsoppgaver. Totalt er det 15 medarbeidere i politi- og lensmannsetaten som har mindre 60 minutters
kjøretid til Tønsberg. Dette er ansatte som i dag har sitt arbeidssted hos politiet i Vestfold, Oslo, Søndre
Buskerud, samt særorganer som f.eks. Utrykningspolitiet.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil hele 66 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge oppgavene og
fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot et godt utbygget kollektivtilbud i Vestfold og mot
Telemark, Buskerud og Oslo, vil det være mulig for medarbeidere som i dag har arbeidssted i Skien,
Sandefjord, Drammen, Oslo og Sandvika å endre arbeidsted til Tønsberg.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Tønsberg har 5 ansatte som i dag jobber med lønn- og regnskapsoppgaver, og med tilgang på totalt 15
medarbeidere innenfor 60 minutters reisevei, og til sammen 66 medarbeidere innenfor 90 minutters reisevei.
Behovet for ekstern rekruttering anses som noe over middels, og følgelig vil kostnader til rekruttering og
samlede lønns- og personellrelaterte driftskostnader forventningsmessig ligge på et middels nivå.
Omstillingskostnadene antas å bli relativt høye. Dette skyldes en forventning om at alternativet kan oppnå
rekruttering av relativt mange av dagens ansatte, og at flere av disse vil omfattes av
kompensasjonsordninger.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på høyt nivå.

Totalt sett vurderes Tønsberg å være et forholdsvis svakt alternativ for den nye lønns- og regnskapsenheten,
med hensyn til kostnadseffektivitet.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
Tønsberg er definert som en mellomstor byregion og har 135 662 innbyggere. I 2014 var 77 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 12,7 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Folkemengden i regionen er høy, og veksten i perioden 2004-2014 har vært forholdsvis høy.
Sysselsettingsgraden er middels høy, og statlig sysselsetting ligger også på et noe over middels høyt nivå.  I
tillegg ble Tønsberg ble valgt til hovedsete i det nye Sør-Øst Politidistrikt, og får i den forbindelse tilført
arbeidsplasser blant annet knyttet til operasjonssentralene.

Ut i fra en totalvurdering i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken, anses Tønsberg som et av de
svakeste alternativene innenfor dette kriteriet.

Oppsummering
I en samlet vurdering finner vi at Tønsberg er et relativt lite kostnadseffektivt alternativ for å lokalisere
lønns- og regnskapsenheten. En grunn til dette er at innenfor en times reisevei vil relativt få av dagens
medarbeidere kunne følge oppgavene og bidra til en videreføring av kompetanse og erfaring.

Ut i fra regionens folkemengde, vekst, sysselsetting og tildeling av hovedsete, vurderes alternativet i
forholdsvis liten grad å oppfylle formålet til statens lokaliseringspolitikk.

14 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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Tønsberg anses derfor å være et av de svakeste alternativene i den totale vurderingen.

5.7 BA-region Sandefjord/Larvik
Innledning
Bo- og arbeidsregion Sandefjord/Larvik og er en mellomstor byregion som består av kommunene
Sandefjord, Larvik og Lardal.

Sandefjord/Larvik er definert som en del av landsdel Vest-Viken , med fylkene Buskerud, Vestfold, og15

Telemark Pr 1.1.2015 har landsdelen har 665 548 innbyggere fordelt på flere regioner, hvor
Sandefjord/Larvik er en mellomstor byregion med 91 250 innbyggere.

Utrykningspolitiet har administrasjonssted på Stavern , hvor 3 ansatte jobber med lønns- og16

regnskapsoppgaver. Tilsammen er det 11 medarbeidere innen fagområdet i politi- og lensmannsetaten, som
har mindre 60 minutters kjøretid til Stavern. Dette er ansatte som i dag har sitt arbeidssted hos politiet i
Telemark og Vestfold.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil til sammen 17 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge
oppgavene og fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot et godt utbygget kollektivtilbud i
Vestfold og mot Telemark samt mot Drammen, vil det være mulig for noen ansatte å endre arbeidsted til
Stavern.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Sandefjord/Larvik har 3 ansatte som jobber med lønn- og regnskapsoppgaver i dag, og med tilgang på 11
medarbeidere innfor 60 minutters reisevei, og totalt 17 medarbeidere innen 90 minutters reisevei. Behovet
for rekruttering vil være stort. Regionen forventes å ha middels forutsetninger for å kunne tiltrekke seg
ansatte utover det lokale rekrutteringsgrunnlaget, som derved medfører behov for kompensasjonsordninger.

Dette fører til at alternativet de første årene forventes å medføre middels høye samlede lønns- og
personellrelaterte driftskostnader. Omstillingskostnadene forventes å ligge på et middels nivå, siden
utgiftene antas å knyttes til et mindre antall ansatte. Det begrensede lokale rekrutteringsgrunnlaget blant
egne ansatte, tilsier at kostnadene forbundet med nyrekruttering forventes å bli middels til høye,
sammenlignet med andre alternativer.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på moderat nivå.

Totalt sett vurderes Sandefjord/ Larvik å være et forholdsvis svakt alternativ for den nye lønns- og
regnskapsenheten, med hensyn til kostnadseffektivitet.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
Sandefjord/Larvik er en mellomstor byregionen med 91 250 innbyggere. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 7,3 % i perioden 2004-2014. I 2014 var 75,7 % av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. 4,1 % av disse var i 2013 ansatt i statlig tjenesteproduksjon. Stavern er administrasjonssted for
særorganet UP (Utrykningspolitiet), og byen var ikke aktuell som hovedsete i det nye Sør-Øst Politidistrikt.

Blant de vurderte alternativene er folkemengden middels, veksten er litt over middels i perioden 2004 –
2014. Sysselsettingsgraden er også litt over middels, mens andel sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon er
meget lav og lavest av de vurderte.

15 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
16 Stavern er en av to byer i Larvik kommune.
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Ut i fra en totalvurdering av region Sandefjord/Larvik i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken,
anses dette som et forholdsvis tilfredsstillende alternativ innenfor dette kriteriet.

Oppsummering
Vår vurdering viser at Sandefjord/Larvik er blant de minst kostnadseffektive stedene å lokalisere lønns- og
regnskapsenheten, selv om mange av dagens medarbeidere vil kunne følge oppgavene og dermed bidra til
en videreføring av kompetanse og erfaring. Dette skyldes i hovedsak at det allikevel vil være mange av
dagens medarbeidere som vil måtte få nye oppgaver. Regionen har lav grad av statlig sysselsetting, og er
dermed et alternativ som i stor grad oppfyller føringer i statens lokaliseringspolitikk.

Sandefjord/Larvik kommer godt ut på flere delvurderinger, men anses etter en helhetlig vurdering å være et
middels godt alternativ for lokalisering av lønns- og regnskapsenheten.

5.8 BA-region Grenland
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Grenland er en mellomstor byregion som består kommunene Porsgrunn,
Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome.  Regionen er definert som en del av landsdel Vest-
Viken , med fylkene Buskerud, Vestfold, og Telemark Pr 1.1.2015 har landsdelen har 665 548 innbyggere17

fordelt på flere regioner, hvor Grenland er en mellomstor byregion med 127 378 innbyggere.

Politiet i Telemark (tidligere Telemark politidistrikt) har administrasjonssted i Skien hvor 3 ansatte i dag
jobber med lønns- og regnskapsoppgaver. Totalt er det 9 medarbeidere i politi- og lensmannsetaten som har
mindre 60 minutters kjøretid til Skien. Dette er ansatte som i dag har sitt arbeidssted hos politiet i Vestfold i
Sandefjord og Tønsberg samt hos Utrykningspolitiet i Stavern.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter, vil i alt 11 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge oppgavene og
fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot kollektivtilbudet, vil det være mulig for ansatte med
arbeidsted i Stavern og Sandefjord å endre arbeidsted til Skien.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Grenland har 3 ansatte innenfor lønn- og regnskapsoppgaver i dag, og en tilgang på 9 medarbeidere innen
60 minutters reisevei, og totalt 11 medarbeider innen 90 minutters reisevei. Regionen forventes å ha middels
forutsetninger for å kunne tiltrekke seg ansatte utover det lokale rekrutteringsgrunnlaget, som derved
medfører behov for kompensasjonsordninger. Dette fører til at alternativet de første årene forventes å
medføre middels høye lønns- og personellrelaterte driftskostnader. Omstillingskostnadene forventes å ligge
på et middels nivå, siden utgiftene antas å knyttes til et mindre antall ansatte. Det begrensede lokale
rekrutteringsgrunnlaget blant egne ansatte tilsier at kostnadene forbundet med nyrekruttering forventes å bli
middels sammenlignet med andre alternativer.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på moderat nivå.

Totalt sett vurderes Grenland å være blant de forholdsvis minst kostnadseffektive alternativene til
lokalisering av den nye lønns- og regnskapsenheten.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
BA-region Grenland er en mellomstor byregion med 127 378 innbyggere. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 4,4 % fra 2004-2014. I 2014 var 75,6 % av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. I 2013 var 9,5 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

17 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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Blant de vurderte alternativene har Grenland en høy folkemengde, men med lav vekst i perioden.
Sysselsettingen ligger på et noe under middels nivå, og det samme gjelder sysselsetting innen statlig
tjenesteproduksjon. Skien opphørte som administrasjonssted for politidistriktet ved opprettelsen av Sør-Øst
Politidistrikt, og mister i den forbindelse arbeidsplasser blant annet knyttet til operasjonssentralene.

Ut i fra en totalvurdering i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken, anses Grenland som et noe over
middels til forholdsvis tilfredsstillendealternativ innenfor dette kriteriet.

Oppsummering
I en samlet vurdering finner vi at Grenland ikke er blant de mest kostnadseffektive alternativene for å
lokalisere lønns- og regnskapsenheten. Et lavt antall av dagens medarbeidere vil kunne følge oppgavene,
hvilket fører til at mange ansatte må gis nye oppgaver samtidig som det må ansettes nye uten tidligere
erfaring med bruk av etatens lønns- og regnskapsløsninger. Plasseringen i en av landets mellomstore
regioner gir et godt grunnlag for rekruttering på sikt. Regionen har en moderat statlig sysselsetting og er ikke
blant alternativene som i størst grad tar hensyn til retningslinjene for statens lokaliseringspolitikk.

Grenland scorer godt på enkelte delvurderinger, men anses etter en samlet vurdering anses dette som et
middels til forholdsvis svakt alternativ for lokalisering av lønns- og regnskapsenheten.

5.9 BA-region Fredrikstad/Sarpsborg
Innledning
Bo- og arbeidsmarkedsregion Fredrikstad/Sarpsborg en mellomstor byregion som også består av
kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad og Råde. Fredrikstad/Sarpsborg er definert som en
del av landsdel Øst-Viken . Pr 1.1.2015 har landsdelen har 1 572 864 innbyggere fordelt på flere regioner18

hvor Fredrikstad/Sarpsborg har 152 057 innbyggere.

Politiet i Østfold (tidligere Østfold politidistrikt) har administrasjonssted i Sarpsborg hvor 5 ansatte jobber
med lønns- og regnskapsoppgaver. Totalt er det 18 medarbeidere innen fagområdet i politi- og
lensmannsetaten, som har mindre 60 minutters kjøretid til Sarpsborg. Dette er ansatte som i dag har sitt
arbeidssted hos politiet i Oslo og Follo samt særorganer som f.eks. Politihøgskolen, Politiets
utledningsenhet.

Ved å utvide kjøretid til 90 minutter vil hele 68 medarbeidere kunne ha muligheten til å følge oppgavene og
fortsette med lønns- og regnskapsarbeid. Sett opp mot et godt utbygget kollektivtilbud mot Oslo vil det
være mulig for medarbeidere som i dag har arbeidssted i Oslo, Follo og Asker og Bærum å endre arbeidsted
til Sarpsborg.

Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
Sarpsborg har 5 medarbeidere som jobber med lønn- og regnskapsoppgaver, og med tilgang på totalt 18
medarbeidere innenfor 60 minutters reisetid, og 68 medarbeidere innen 90 minutters reisetid. Regionen
forventes å kunne oppnå rekruttering av relativt mange av dagens ansatte, og at flere av disse vil omfattes av
kompensasjonsordninger. Omstillingskostnadene forventes å ligge på et relativt høyt nivå, siden utgiftene
antas å knyttes til et større antall ansatte. Dette alternativet de første årene forventes å medføre middels
høye samlede lønns- og personellrelaterte driftskostnader. Det gode lokale rekrutteringsgrunnlaget blant
egne ansatte tilsier at kostnadene forbundet med nyrekruttering forventes å bli middels høye sammenlignet
med andre alternativer.

Politidirektoratet vurderer at kostnader til lokalleie vil ligge på moderat nivå.

18 Rapport Regionale utviklingstrekk 2016, kapittel 2 Geografi, regioner og datafangst
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Totalt sett vurderes Fredrikstad/Sarpsborg å være et middels godt alternativ med hensyn til
kostnadseffektivitet for lokalisering av den nye lønns- og regnskapsenheten.

Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
BA-region Fredrikstad/Sarpsborg er en mellomstor byregion med 152 057 innbyggere. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 9,9 % fra 2004-2014. I 2014 var 74,2 % av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. I 2013 var 10 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Fredrikstad/Sarpsborg har et høyt innbyggertall. Befolkningsveksten i 2004-2014 har vært noe under
middels. Sysselsettingsgraden er forholdsvis lav, mens statlig sysselsetting utgjør en moderat andel.
Sarpsborg opphørte som administrasjonssted for politidistriktet ved opprettelsen av det nye Øst
Politidistrikt, og mister i den forbindelse arbeidsplasser blant annet knyttet til operasjonssentralene.

Ut i fra en totalvurdering i forhold til formålet med lokaliseringspolitikken, anses Fredrikstad/Sarpsborg
som et middels godt alternativ innenfor dette kriteriet.

Oppsummering
Fredrikstad/Sarpsborg fremstår som et relativt kostnadseffektivt sted for lokalisering av lønns- og
regnskapsenheten. Et tilstrekkelig antall av dagens medarbeidere vil kunne følge oppgavene og bidra til en
videreføring av kompetanse og erfaring. Samtidig gir plasseringen i en mellomstor region et godt grunnlag
for rekruttering av nye ansatte på sikt. Regionen har i dag moderat statlig sysselsettingsnivå og vurderes
derfor som et av alternativene som delvis tar hensyn til statens lokaliseringspolitikk.

Fredrikstad/Sarpsborg vurderes som et middels godt alternativ med hensyn til å tilfredsstille formålet med
lokaliseringspolitikken, og som middels godt med hensyn til kostnadseffektivitet. Totalt sett vurderes
Fredrikstad/Sarpsborg å være et middels godt alternativ for lokalisering av lønns- og regnskapsenheten.

6.  Konklusjon og anbefaling
Politidirektoratet har vurdert alternativene til stedsvalg av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet ut fra
hensynet til kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning, og hensynet til formålet med
lokaliseringspolitikken. I vurderingen er kriteriet kostnadseffektivitet i løsningen tillagt en vekt på 60 %,
mens hensynet til lokaliseringspolitikken er tillagt en vekt på 40 %, jfr. beskrivelse i kap. 3.

Politidirektoratets totalvurdering viser at det er markante forskjeller mellom de ni alternativene for stedsvalg
som er vurdert. Figuren nedenfor viser totalvurderingen av de ulike alternativene opp mot kriteriene.
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Figur 1 – totalvurdering av alternative stedsvalg (vektet)

Det er særlig to alternative stedsvalg som utpeker seg sammenlignet med de øvrige alternativene. BA-region
Ringerike og BA-region Drammen fremstår som klart bedre egnet som stedsvalg enn de øvrige
alternativene, særlig ut fra hensynet til kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning.  Både Drammen og
Ringerike vil ha vesentlig lavere utgifter knyttet til lønn- og personellmessige driftskostnader og
omstillingskostnader enn de øvrige alternative stedsvalgene. Dette særlig grunnet større muligheter til å
benytte nåværende medarbeidere med oppgaver knyttet til lønn- og regnskap i politiet i dag, samt lavere
kostnader knyttet til rekruttering og opplæring. Ringerike vurderes å ivareta hensynet til formålet med
lokaliseringspolitikken i noe større grad enn Drammen.

Ut fra en samlet vurdering foreslår Politidirektoratet BA-region Drammen som stedsvalg for felles lønns-
og regnskapsenhet i politi- og lensmannsetaten. Drammen vurderes å være det klart mest kostnadseffektive
alternativet, både når det gjelder lønn og personellmessige driftskostnader, omstillingskostnader og
kostnader knyttet til rekruttering og opplæring. Med hensyn til lokaliseringspolitikken har BA-region
Drammen en middels til høy grad både av statlig sysselsetting og sysselsetting generelt, og vurderes noe
lavere enn flere av de øvrige alternativene når det gjelder hensynet til statens lokaliseringspolitikk. Etter en
helhetsvurdering vurderes allikevel BA-region Drammen ut fra disse kriteriene som det beste alternativet for
etablering av lønns- og regnskapsenheten.
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7. Vedlegg
7.1 Beskrivelse av grunnlagsinformasjon for vurderingene

Kriterier Grunnlagsinformasjon Verdivurderinger

Hensyn til formålet
med lokaliserings-
politikken

Rapporten "Regionale
utviklingstrekk 2016" fra KMD.

Data fra de ulike bo- og
arbeidsmarkedsregionene.

Valg av administrasjonssteder
for nye politidistrikter.

I vurderingen er det vektlagt hvilke regionale sentra
som den nye fellesenheten vil ha størst potensial
for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser.

I vurderingen av denne faktoren er det tatt
utgangspunkt i hvordan valg av lokasjon vil
medvirke til fordeling av statlige arbeidsplasser i de
ulike regionene.  Det betyr at alternativer hvor det
regionale senter er preget av relativt lav generell
sysselsetting, lav andel sysselsatte i statlig
tjenesteproduksjon og lav befolkningsvekst har
kommet best ut i vurderingen for denne faktoren.

Det tas også hensyn til hvor politiet allerede har
tatt beslutninger som medfører omlokalisering av
statlige arbeidsplasser, gjennom
administrasjonssteder for nye politidistrikter.

Kostnads-
effektivitet og
effektiv
oppgaveløsning

Omstillingskostnader utledet fra
Omstillingsavtalen i politiet.
Kostnader til rekruttering og
opplæring av nye medarbeidere.
Kostnader til kontorlokaler.
Lønn og personellrelaterte
driftskostnader

Alternativene er vurdert etter sammenligning av
estimerte totalkostnader.
Det er forutsatt at medarbeidere som bor innenfor
en times reisevei, vil velge å følge oppgavene og bli
med over til ny fellesenhet innen lønn og regnskap.

Muligheten for flytting eller pendling i en
overgangsperiode er hensynstatt i vurderingen.

Både ut i fra kompetansekrav til de som skal utføre
oppgaven og for å ivareta hensynet til dagens
medarbeidere, er lokasjoner som kan bemanne
fellesenheten med mange av dagens medarbeidere
gitt høyere vurdering.

Alternativer med lavere totalkostnad er gitt bedre
vurdering.
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7.2 Medarbeidere innen lønn og regnskap i politiet i dag
Tabellen nedenfor viser antall medarbeidere som hovedsakelig jobber med lønns- og regnskapsoppgaver i
etaten i dag. Tallene er ikke statiske, og de er ikke nødvendigvis sammenfallende med hvor mange som har
rett og plikt til å følge oppgavene.

Enhet nr. Antall medarbeidere Enhet i politiet
1 26 Oslo politidistrikt
2 5 Østfold politidistrikt
3 4 Follo politidistrikt
4 5 Romerike politidistrikt
5 4 Hedmark politidistrikt
5 5 Hordaland politidistrikt

6 2 Gudbrandsdal Politidistrikt
7 4 Vestoppland politidistrikt
8 3 Nordre Buskerud politidistrikt
9 3 Asker og Bærum politidistrikt
10 5 Søndre Buskerud politidistrikt
11 5 Vestfold politidistrikt
12 3 Telemark politidistrikt
13 5 Agder politidistrikt
14 4 Rogaland politidistrikt
15 2 Haugaland Sunnhordland pd
17 3 Sogn og Fjordane pd
18 3 Sunnmøre politidistrikt
19 3 Nordmøre og Romsdal pd
20 3 Sør-Trøndelag politidistrikt
21 3 Nord-Trøndelag politidistrikt
22 2 Helgeland politidistrikt
23 3 Salten politidistrikt
24 4 Midtre Hålogaland pd
25 2 Troms politidistrikt
26 3 Vestfinnmark Politidistrikt
27 2 Øst-Finnmark politidistrikt
40 0 Politidirektoratet
42 4 KRIPOS
45 3 Utrykningspolitiet
46 0 PIT
47 7 PFT
48 12 Politiets utlendingsenhet
65 1 Grensekommisær
91 2 Namsfogden i Oslo
95 1 NID - Nasjonalt ID-senter
43 4 Politihøgskolen
44 3 ØKOKRIM

153
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7.3 Kjøretidsberegninger
Kjøretiden er beregnet ved bruk av programvaren ArcGIS med Network Analyst extension. I denne
kjøretidsberegningen er hastigheten basert på fartsgrenser. Resultatet blir da den raskeste kjøretiden mellom
to punkter basert på fartsgrensene i ulike segmenter mellom disse punktene.

Det er beregnet 60, 90 og 120 minutters kjøretid fra hver av de 28 nåværende og tidligere
administrasjonsstedene19 som utgangspunkt for alternative lokaliseringsområder, som markerer tre ulike
områder rundt hvert alternativ. Basert på bostedsadressene til de aktuelle lønn- og
regnskapsmedarbeiderne20 er det deretter trukket ut hvilke medarbeider som er innenfor 60, 90 og 120
minutters kjøreavstand fra hver enhet.

Begrensninger i datamaterialet:
Det kjøres ikke alltid med samme hastighet gjennom en rute slik som fastsatte fartsgrenser på ruten tilsier.
Rutenettet som ArcGIS bygger vil aldri være hundre prosent oppdatert med tanke på bygninger, ulykker,
midlertidig stengte gater osv. Det legges ikke til grunn trafikk og realtime data i beregningen, noe som
medfører at beregnet kjøretid vil ved enkelte tidspunkter i løpet av døgnet avvike en del fra virkeligheten
(rushtrafikk).

19 I Oslo er det tatt utgangspunkt i Stovner. Kommunen har flere administrasjonssteder, knyttet til
politidistrikt og særorganer.
20 Basert på bostedsadresse til medarbeidere slik det fremstår i vedlegg 7.2
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Tabellen nedenfor viser kjøretid fra medarbeiders bostedsadresse innenfor 60, 90 og 120 minutters kjøretid
til lokasjonene som vurderes, sortert etter 60 minutters kjøretid.

Alternativ lokasjon 60 minutter 90 minutter 120 minutter
Tromsø 2 2 2
Mosjøen 2 2 2
Haugesund 2 2 4
Kirkenes 3 3 3
Hammerfest 3 3 3
Bodø 3 3 3
Steinkjer 3 3 6
Trondheim 3 3 6
Kristiansund N 3 3 3
Ålesund 3 4 4
Florø 3 3 3
Stavanger 3 4 6
Harstad 4 4 4
Bergen 4 4 4
Kristiansand S 5 5 5
Skien 9 11 25
Lillehammer 9 10 11
Hamar 10 20 69
Stavern 11 17 62
Gjøvik 11 11 42
Tønsberg 15 66 92
Sarpsborg 18 68 89
Hønefoss 32 74 90
Drammen 67 89 95
Lillestrøm 68 85 98
Oslo 70 86 100
Ski 71 84 93
Sandvika 73 86 97
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7.4 Arbeidsmarkedsdata
Tallene under er hentet fra rapporten "Regionale utviklingstrekk 2016", figur 4.14 Andel sysselsatte med
høyere utdanning 2014 og andel sysselsatte i privat og offentlig tjenesteyting 2014, figur 4.9 Vekst i
sysselsetting etter arbeidssted i BA-regionene etter landsdel og sentralitet og tabell 8.1 Bo- og
arbeidsmarkedsregioner etter landsdeler og regiontype i "Regionale utviklingstrekk 2016". Tall for sysselsatte
i statlig tjenesteproduksjon er hentet fra "Regionale utviklingstrekk 2014", tabell 6.3, da denne oversikten
ikke finnes i 2016-utgaven.

Tabell – potensial for å bidra til lokalt tilbud av arbeidsplasser
Politidistrikt Alternativ Potensial til å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser

Finnmark Kirkenes Sør-Varanger (Kirkenes) er definert som en småbyregion*. I perioden
2004-2014 har regionen hatt en befolkningsvekst på 7,8 %. I 2014 var
77,4 % av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. 17,8 % av
disse var i 2013 ansatt i statlig tjenesteproduksjon.

Hammerfest Hammerfest er definert som en småbyregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 10,4 % i perioden 2004-2014. I 2014 var 75,6 % av
den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. Av disse var 13,4 %
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon i 2013.

Troms Harstad Harstad er definert som en småbyregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 2,8 % fra 2004-2014. I 2014 var 82,2 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 13,4 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Tromsø Tromsø er definert som en mellomstor byregion*.
Regionen har hatt en befolkningsvekst på 14,4 % fra 2004-2014. I 2014
var 86,1 % av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var
22,7 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Nordland Bodø Bodø er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 11,4 % fra 2004-2014. I 2013 var 82,2 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 21,2 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Mosjøen Vefsn (Mosjøen) er definert som en småbyregion*. Regionen har hatt en
befolkningsnedgang på 1,5 % fra 2004-2014. I 2014 var 67,8 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 9,1 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Trøndelag Steinkjer Steinkjer er definert som en småbyregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 2,7 % fra 2004-2014. I 2014 var 72,5 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 8,3 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Trondheim Trondheim er definert som en storbyregion*.
Regionen har hatt en befolkningsvekst på 15,4 % fra 2004-2014. I 2014
var 82,1 % av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var
14,7 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Møre og
Romsdal

Kristiansund Kristiansund er definert som en småbyregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 7,9 % fra 2004-2014. I 2014 var 76,5 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 7,1 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Ålesund Ålesund er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 12,8 % fra 2004-2014. I 2014 var 72,8 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 9,0 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Vest Florø Flora er definert som en småbyregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 4,3 % fra 2004-2014. I 2014 var 71,1 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 3,6 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Bergen Bergen er definert som en storbyregion*.
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Regionen har hatt en vekst på 15,4 % fra 2004-2014. I 2014 var 79,6 %
av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 11,7 % av
disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Sør-Vest Haugesund Haugesund er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har hatt
en befolkningsvekst på 12,5 % fra 2004-2014. I 2014 var 70,7 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 6,9 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Stavanger Stavanger er en "storbyregion", som omfatter både Stavanger og
Sandnes.* Regionen har hatt en vekst på 19,7 % fra 2004-2014. I 2014
var 73,7 % av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var
6,8 % av disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Sør Kristiansand Kristiansand er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har
hatt en befolkningsvekst på 14 % i perioden 2004-2014. I 2014 var 74,3
% av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. 9,9 % av disse var i
2013 ansatt innen statlig tjenesteproduksjon.

Sør-Øst Skien Skien er en del av byregionen "Grenland", som er definert som en
mellomstor byregion.* Regionen har hatt en befolkningsvekst på 4,4 %
fra 2004-2014. I 2014 var 75,6 % av den voksne befolkningen i regionen
sysselsatt. I 2013 var 9,5 % av disse sysselsatt i statlig
tjenesteproduksjon.

Tønsberg Tønsberg er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har hatt
en befolkningsvekst på 10,8 % fra 2004-2014. I 2014 var 77 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 12,7 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Drammen Drammen er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har hatt
en vekst på 13,6 % fra 2004-2014. I 2014 var 75,7 % av den voksne
befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 8,6 % av disse sysselsatt i
statlig tjenesteproduksjon.

Hønefoss Ringerike kommune (med Hønefoss) er en del av regionen "Ringerike",
som er definert som en småbyregion.* Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 8 % fra 2004-2014. I 2014 var 74,8 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 9,3 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Stavern Stavern ligger i Larvik kommune, del av den mellomstore byregionen*
Sandefjord/Larvik. Regionen har hatt en befolkningsvekst på 7,3 % i
perioden 2004-2014. I 2014 var 75,7 % av den voksne befolkningen i
regionen sysselsatt. 4,1 % av disse var i 2013 ansatt i statlig
tjenesteproduksjon.

Innlandet Lillehammer Lillehammer er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har
hatt en befolkningsvekst på 6,6 % fra 2004-2014. I 2014 var 82 % av
den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 17,3 % av
disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Hamar Hamar er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 6,9 % fra 2004-2014. I 2014 var 76,9 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 11,7 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Gjøvik Gjøvik er definert som en mellomstor byregion*. Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 4,2 % fra 2004-2014. I 2014 var 71,8 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 10,1 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Oslo Sandvika Sandvika er en del av Oslo som "storbyregion", som omfatter både Oslo
og Akershus (herunder både Oslo og Sandvika).* Regionen har hatt en
vekst på 18,2 % fra 2004-2014. I 2014 var 86,9 % av den voksne
befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 11,6 % av disse sysselsatt i
statlig tjenesteproduksjon.
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Oslo Oslo er en "storbyregion", som omfatter både Oslo og Akershus
(herunder både Oslo og Sandvika).*
Regionen har hatt en vekst på 18,2 % fra 2004-2014. I 2014 var 86,9 %
av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 11,6 % av
disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Øst Lillestrøm Lillestrøm er en del av Oslo som "storbyregion", som omfatter både
Oslo og Akershus (herunder også både Lillestrøm og Ski).*
Regionen har hatt en vekst på 18,2 % fra 2004-2014. I 2014 var 86,9 %
av den voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 11,6 % av
disse sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

Ski Ski er en del av Oslo som "storbyregion", som omfatter både Oslo og
Akershus (herunder også både Lillestrøm og Ski).* Regionen har hatt en
vekst på 18,2 % fra 2004-2014. I 2014 var 86,9 % av den voksne
befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 11,6 % av disse sysselsatt i
statlig tjenesteproduksjon.

Sarpsborg Sarpsborg er en del av byregionen Fredrikstad/Sarpsborg, som er
definert som en mellomstor byregion.* Regionen har hatt en
befolkningsvekst på 9,9 % fra 2004-2014. I 2014 var 74,2 % av den
voksne befolkningen i regionen sysselsatt. I 2013 var 10 % av disse
sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon.

*Bo- og arbeidsmarkedsregioner etter landsdeler og regiontype (tabell 8.1)
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Mstested:  Kantina, administrasjonsbygget, Fauske
Saksnr,: 06116  13116- 

Til stede: Forfall:
Gry Janne Rugis, nestleder Odd Henriksen,  leder
Kjell Lund Olsen
Hilde Dybwad
Maria Renate Dsnnestad

Varamedlemmer:
Bodhild  Bugge Aase motte for Odd Henriksen

Ovrige,.
Regnskapssjef  Jonny Riise og okonomisjef  Kariann Sordahl motte i tilknltning  til sak 07i 16
Daglig leder Odd Arve Horsdal,  Fauske Eiendom  KF mstte i tilknytning til sak 08/16
Byggesaksbehandler Am Kyrre Jakobsen motte i tilknyning  til sak l0/16
Revisor  Barbro Sakariassen,  og
Ass. Revisjonssjef  Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget  Lars Hansen.

Godkjenning  av innkalling  og sakliste
Innkalling  og sakliste til motet ble godkjent.

Hilde Dybwad tok opp sak til eventuelt:  Tomtpi Finneid
Gry Janne Rugis tok opp to saker til eventuelt: I  Handtering  av skattesak  lia forrige mote. 2)) 
Mediehindtering.

Merknader:
Sak vedr regnskap  for Fauske  Eiendom  KF ble sent utsendt.



SAKSLISTE
Saksnummcr Sakstittel

06/ l6 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 29. f'ebruar 2016
07n6 Arsregnskap  Fauske kommune  2015- uttalelse fra kontrollutvalget
08/t6 Arsresnskap  201 5 Fauske Eiendom  KF' - uttalelse tia kontrollutvalget
09n6 Arsregnskap 2015 Fauna KF  uttalelse lra kontrollutvalget

l(vl6 Orientering til kontrollutvalget  om kommunens arbeid med
kvalitetssikring  / kontroll av byggesaker

lUt6 C)verordnet  analyse  for F-auske  kommune- Grunnlag  for plan fbr
forvaltningsrevision

l2/16 Orienteringer fra revision og sekretariat
l3/l 6 Eventuelt

06/16 Godkjenning  av protokoller fra kontrollutvalgets  mote 29. februar 2016

Forslag  til vedtak:
Protokoll  fra kontrollutvalgets  mote 29. lebruar 201 6 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll  fra kontrollutvalgets mote 29. februar 2016 godkjennes.

07/16 Arsregnskap Fauske kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget

Regnskapssjef  Jonny Riise og okonomisjefKariann Sordahl motte i tilknytning til saken for A

redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget  har i mote 29. april2016 behandlet Fauske kommunes irsregnskap fbr 2015.
Grunnlaget  lor behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen fbr
2015. og r6rdmannens  kommentarer  til regnskapet.

Kontrollutvalget  har merket  seg at ersregnskapet  ergjort opp med et regnskapsmessig
mindrelorbruk  med kr 310 034.67.

Kontrollutvalget  merker seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i
investeringsregnskapet  for 2015. Investeringsbudsjett  er en bindende plan for kommuncns
midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens $ 46 nr l. Investeringsbudsjett  lbr 2015
er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven $ 46 nr I med forskrift.

Kontrollutvalget  mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikas.ioner  og  noter samt ridmannens  irsberetning, tilfredsstiller  brukernes
informasjonsbehov  og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet  i 2015.



Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen,  har kontrollutvalget ingen
merknader til Fauske kommunes irsregnskap for 2015.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget  har i mste 29. april20l6 behandlet Fauske kommunes irsregnskap fbr 2015.
Grunnlaget  for behandlingen harvaert det avlagte irsregnskapet.  revisjonsberetningen fbr
2015,  og ridmannens  kommentarer  til regnskapet.

Kontrollutvalget  har merket seg at arsregnskapet  ergjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk  med kr 3 l0 034.67.

Kontrollutvalget  merker seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i
investeringsregnskapet  lor 2015. Investeringsbudsjett  er en bindendeplan for kommunens
midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens $ 46 nr l. Investeringsbudsjett  lbr 2015
er ikke blitt regule( i henhold til kommuneloven $ 46 nr I med forskrift.

Kontrollutvalget  mener for ovrig atpresentasjon avarsregnskapet  med tilhorende
spesifikasjoner  og  noter samt r6dmannens irsberetning, tilfredsstiller  brukernes

informasjonsbehov  og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet  i 2015.

Utover dette og det som fremgir avrevisjonsberetningen.  har kontrollutvalget ingen
merknader til Fauske kommunes irsregnskap  for 2015.

08/16 Arsregnskap 2015 Fauske Eiendom  KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Odd Arve Horsdal  fra Fauske Eiendom  KF og kommunens regnskapssjef  .lonny
Riise motte for 6 redeglore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget  har i mote 29. april20l6 behandlet Fauske Eiendom  KF sitt irsregnskap for
2015. Sammen  med Arsregnskapet lorele foretakets Arsberetning  ogrevisjonsberetning for
20r 5.

Kontrollutvalget viser til revisors  beretning  hvor det avgis en konklusjon  med lorbehold om
serbudsjett:  Det er betydelige  avvik mellom regnskap  og budsjett  fordi budsjettet  ikke er
regulert  i henhold til kommuneloven $ 46 nr I med lbrskrift.

Avvik i foretakets regnskap  er i liten grad kommentert  i foretakets irsberetning.

Kontrollutvalget  mener kommunens  okonomiske  situasjon og hensynet  til kommunens
samlede  okonomistyring  tilsier at loretak avgir  okonomimelding  til kommunestyret  samtidig
med ridmannens skonomimelding.  Dette slik at kommunestyret  pe et overordnet  nivd kan ta
stilling til den samlede skonomiske situasjonen for kommune  og foretak.



Kontrollutvalget registrerer  at foretaket avlegger et regnskap med mindreforbruk kr
2 889 851 . I henhotd til foretakets vedtekter  skal styret  lremme forslag  til kommunestyret  om
disponering  av overskudd (mindreforbruk) eller dekning  av underskudd (merforbruk).

Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen  til arsregnskapet datert14. april
2016, har kontrollutvalget  ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt irsregnskap for 2015.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget  har i mote 29. april2016 behandlet Fauske Eiendom  KF sitt irsregnskap for
2015. Sammen  med irsregnskapet  forele foretakets Arsberetning  og revisjonsberetning for
2015.

Kontrollutvalget  viser til revisors beretning  hvor det avgis en konklusjon  med forbehold om
serbudsjett: Det er betydelige  avvikmellom regnskap  og budsjett fordi budsjettet ikke er
regulert  i henhold til kommuneloven $ 46 nr 1 med forskrift.

Awik i fbretakets regnskap  er i liten grad kommentert  i foretakets arsberetning.

Kontrollutvalget mener kommunens okonomiske situasjon og hensynet  til kommunens

samlede  okonomistyring  tilsier at foretakavgir okonomimelding  til kommunestyret samtidig
med ridmannens okonomimelding.  Dette slik at kommunestyret pa et overordnet  nivA kan ta
stilling til den samlede okonomiske situasjonen lor kommune  og foretak.

Kontrollutvalget registrerer  at foretaket avlegger et regnskap med mindrefbrbruk kr
2 889 851 . I henhold til foretakets vedtekter  skal styret  fremme  forslag  til kommunestyret  om
disponering  av overskudd (mindreforbruk) eller dekning  av underskudd (merforbruk).

Utover dette og det som fremgir  av revisjonsberetningen  til arsregnskapet datert 14. april
2016, har kontrollutvalget  ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt drsregnskap for 2015.

09/16 Arsregnskap 2015 Fauske Fauna KF  uttalelse fra kontrollutvalget- 
Forslag til vedtak:
Kontroflutvalget har i mste 29. april 2016 behandlet Fauna KF sitt Arsregnskap for 2015.
Sammen  med Arsregnskapet  fore[6 foretakets irsberetning og revisjonsberetning  for 2015.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i Arsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt  og tiltak som planlegges  iverksatt lbr A sikre betryggende  kontroll i

virksomheten.  Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget  ber om at senere Ars irsberetninger  gir
opplysninger  om dette.  slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet  med tilhorende  spesifikasjoner og
noter samt foretakets  Arsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov  oggir et riktig
inntrykk  av Fauna KF sin aktivitet i2015.



Utover  dette og det som fremgir  av revisjonsberetningen  til &rsregnskapet datert L april 2016,
har kontrollutvalget  ingen merknader til Fauna KF sitt Arsregnskap  for2015.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 29. april 2016 behandlet  Fauna  KF sitt irsregnskap lbr 2015.
Sammen  med irsregnskapet  forelA foretakets flrsberetning og revisjonsberetning for 2015.

I henhold  til kommunelovens  48 nr 5 skal det i irsberetningen  gis$ opplysninger om tiltak
som er iverksatt  og tiltak som planlegges  iverksatt  for 6 sikrebetryggende kontroll i
virksomheten.  Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget  ber omal senere irs irsberetninger  gir
opplysninger  om dette,  slik at beretningen kommer  i samsvuu med lovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon  av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt foretakets irsberetning  tilfredsstiller brukemes  inlormasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Fauna KF sin aktivitet  i 2015.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen  til irsregnskapet  datert l. april 2016,
har kontrollutvalget  ingen merknader til Fauna KF sitt arsregnskap  for 2015.

l0/16 Orientering til kontrollutvalget om kommunens  arbeid med kvalitetssikring  /
kontroll  av byggesaker

Byggesaksbehandler Am Kyrre Jakobsen mstte fra administrasjonen  for & redegjore og svare
pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges fiem uten forslag  til vedtak.

Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget  er informert om at kommunen  per i dag ikke har tilstrekkelige  ressurser til
gjennomforing av byggekontroll. Utvalget er derfor bekymret  forom kommunen  har kapasitet
til i gjennomfore  kontroll i samsvar med lovkrav pA omrAdet.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget  er informert om at kommunen per i dag ikke har tilstrekkelige  ressurser lil
gjennomforing av byggekontroll. Utvalget er derfor bekymret  for om kommunen har kapasitet
til i gjennomfore  kontroll i samsvar med lovkrav pi omridet.



l1116 Overordnet analyse  forFauske kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon

Forslag tilvedtak:
Saken Ias forelopig tilorientering. Innspill  fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling  av plan for fbrvaltningsrevisjon.

Omforent forslag:
Suk.n tu, fo."l"pig til orientering. Innspill  fra kontrollutvalget tas med lilkontrollutvalgets
behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Utvalget ber om fl fE prosjektplan  for forvaltningsrevisjon av ptan / bygg, og

forvaliningsrevisjon vedrsrende kvalitet pi arbeidet med bosetting / integrering  tilneste mote.

Kontrollutvalget ber om en redegiorelse lia administrasjonen om kvalitetsikringssystem i

grunnskolen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. lnnspill fra kontrollutvalget tas med tilkontrollutvalgets
behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Utvalget ber om i ffi prosjektplan  lor forvaltningsrevisjon av plan / bygg' og
forvaliningsrevisjon vedrsrende kvalitet pi arbeidet med bosetting i integrering  tilneste mote.

Kontrollutvalget ber om en redegiorelse fra administrasjonen om kvalitetsikringssystem i

grunnskolen.

l2l16 Orienteringer fra revisjon  og sekretariat

Revisor  orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Noen regnskaper henger  fortsatt  etter.
o Forvaltningsrevisjon: I ferd med 6 avslutte arbeidet med Overordnet  analyse
o Bemanning:  Som normalt

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt  saken.
o Nordland fylkeskommune har vedtatt  i utrede kontrollutvalgssekretariatog revis.ion

PenY.o Om anonym henvendelse tit kontrollutvalgets sekretariat, med pastand om kom.rpsjon
i kommunen.

Med hjemmel i kommunelovens $ 3l- 3 besluttet kontrollutvalget  6 lukke dsrcne
under denne delen  av orienteringen.



Vedtak:
Kontrollutvalget  ber revisor  foreta n&rrnere undersskelser om ordineere prosedyrer
er fulgt.

Mstet ble Apnet etter orienteringen.

Vedtak:
Orienleringene  1as til orientering.

l3/16 Eventuelt

l.  Sak tatt opp av Hilde Dybwad vedrsrende industriomride pi Finneid.

Gry Janne Rugf,s tok opp sporsmAl om egen habilitet  i og med at hun giennom et selskap
er eier av en tomtpa Finneid. Utvalget I'ant henne enstemmig inhabil. og Cry Jannc Rugis
fratr&dte  ved behandling  avdette sporsmalet.

Valg av setteleder: Maria Renate Donnestad

Saken gjatdt en industritomt  som kommunen har solgt til RugAs Industrier AS. og hvor det
i utgangspunktet ble satt en frist for i benytte tomt. Derefter er det gitt utsettelse pa

utsettelse.  Kontrollutvalgetbesluttet 6 be administrasjonen om en redegiorelse om saken
til neste mote.

Gry Janne Rugas tiltradte deretter motet

2. Sak tatt opp av Gry Janne Rugfls: Mediehfindtering og uttalelse til media.

Vedtak:
[Jtvalget  ber sekretariatet utarbeide et forslag tilkjoreregler vedrorende mediehindtering'

3. Sak tatt opp av Gry Janne RugAs: Hindtering av skattesak fra kontrollutvalgets  mste
29. februar: Sporsmil  om vedtak om finansiering av bursdagsf'eiring for tidligere
ordfsrer.  Ifolge opplysninger tia revisor  er dette kun gjort administrativt,  ikke giort
vedtak om detle. Regnskapssjef  opplyser at utgiftene  til gaven  ble dekket av
formannskapets disposi sjonskonto.

Vedtak:
Utvalget viser til vedtak i forrige mote: Kontrollutvalget  oversender  sake til administrasjonen.
og ber dem se til at skattemessige forhold er korrekt innrapportert.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.



Fauske  den 29. april

Lar*fi-ansen

Utskrift  sendes:  Kontrollutvalgets  medlemmer,  varamedlemmer,  Fauske kommune  v/ ordforer
og rAdmann,  Salten kommunerevisjon IKS



Fra: Lars Hansen <lars.hansen@salten.no>
Sendt: 3. mai 2016 20:12
Til: Postmottak
Kopi: Henriksen Odd; mailen.fridtjofsen.toften@vegvesen.no; Ordfører

Fauske; aage_37@hotmail.com; Erling Johan Skagen; Ari Christian
Tollånes ; karianne@sa-anlegg.no; trine.andal@gmail.com; Bernt
Henrik Furehaug; Bodhild Bugge Aase; Berit Vestvann Johnsen; Geir
Mikkelsen; Inger Håkestad; Svein Erik Moholt

Emne: Oversendelse av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april
Vedlegg: Protokoll Fauske 29042016.pdf

Hei!

Vedlagt er protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. april 2016.

Hilsen Lars

Med vennlig hilsen
Lars Hansen
Sekretariatsleder
Salten kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr
Telefon 470 37 452
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109/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 - FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: 1. Regnskap 2015
2. Årsmelding 2015
3. Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon

Saksopplysninger:

Ved fastsettelse av regnskap og årsberetning er det formannskapet som fremmer innstilling til
kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges kontrollutvalget til
uttalelse, og kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i formannskap og
kommunestyre.

Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i kommuneloven, gjeldende
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Årsberetning er utarbeidet i henhold til
kommunelovens § 48 med tilhørende forskrift. Regnskap med tilhørende årsberetning er
overlevert revisjonen innen fastsatte frister.

Kontrollutvalget skal behandle årsregnskapet i møte 29.4.2016. Uttalelse fra kontrollutvalget vil
derfor bli ettersendt så snart den foreligger.

Saksbehandlers vurdering:

Se vedlegg.

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 310 034,67.
Investeringsbudsjettet er avlagt med et udekket beløp på kr 20 994 191,01.

Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2015 at opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter, og at
regnskapet er ført i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes.
2. Udekket beløp i investering kr 20 994 191,01 dekkes ved bruk av lån.



FOR-086/16 VEDTAK-  03.05.2016

Økonomisjef orienterte.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
1. Fauske kommunes årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes.
2. Udekket beløp i investering kr 20 994 191,01 dekkes ved bruk av lån.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Driftsinntekter
Brukerbetalinger 25.137.744,75 24.357.389,00 24.357.389,00 25.230.238,27
Andre salgs- og leieinntekter 47.819.626,79 45.091.533,00 42.891.533,00 53.061.365,59
Overføringer med krav til motytelse 69.784.394,35 64.358.698,00 58.358.698,00 67.940.033,39
Rammetilskudd 252.642.403,00 271.500.000,00 275.096.000,00 264.988.201,00
Andre statlige overføringer 37.527.233,51 25.864.000,00 25.864.000,00 29.240.892,06
Andre overføringer 38.389.209,42 36.454.046,00 36.454.046,00 41.694.761,47
Skatt på inntekt og formue 238.902.616,83 211.376.587,00 208.796.277,00 205.252.720,71
Eiendomsskatt 44.288.968,40 42.800.000,00 40.300.000,00 29.273.693,51
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum driftsinntekter 754.492.197,05 721.802.253,00 712.117.943,00 716.681.906,00

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 385.996.616,09 372.836.790,00 365.346.480,00 370.708.226,48
Sosiale utgifter 72.330.570,42 76.646.781,00 76.587.093,00 70.260.952,35
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 95.351.103,20 80.937.194,00 80.802.194,00 93.384.645,55
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 111.086.966,81 107.450.620,00 107.450.620,00 109.563.172,07
Overføringer 71.546.488,81 67.898.581,00 53.158.581,00 71.274.712,47
Avskrivninger 34.145.047,00 23.597.706,00 23.597.706,00 27.909.739,00
Fordelte utgifter -4.808.498,79 -685.191,00 -685.191,00 -4.610.982,03
Sum driftsutgifter 765.648.293,54 728.682.481,00 706.257.483,00 738.490.465,89

Brutto driftsresultat -11.156.096,49 -6.880.228,00 5.860.460,00 -21.808.559,89

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 9.306.191,19 9.551.000,00 11.525.000,00 11.095.253,80
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 383.058,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.480.710,00
Mottatte avdrag på utlån 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00
Sum eksterne finansinntekter 9.689.249,19 13.663.000,00 15.637.000,00 13.575.963,80

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 17.973.556,41 17.125.000,00 17.625.000,00 16.916.352,69
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00
Avdrag på lån 22.408.890,00 25.600.000,00 25.600.000,00 23.423.340,00
Utlån 0,00 170.000,00 170.000,00 0,00
Sum eksterne finansutgifter 40.382.446,41 42.895.000,00 43.395.000,00 40.339.692,69

Resultat eksterne finanstransaksjoner -30.693.197,22 -29.232.000,00 -27.758.000,00 -26.763.728,89

Motpost avskrivninger 34.145.047,00 22.803.000,00 22.803.000,00 27.909.739,00
Netto driftsresultat -7.704.246,71 -13.309.228,00 905.460,00 -20.662.549,78

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av disposisjonsfond 0,00 500.000,00 0,00 7.387.733,00
Bruk av bundne fond 22.345.393,77 24.223.928,00 4.594.540,00 15.435.898,90
Sum bruk av avsetninger 22.345.393,77 24.723.928,00 4.594.540,00 22.823.631,90

Overført til investeringsregnskapet 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 5.913.989,77 5.914.700,00 0,00 0,00
Avsatt til disposisjonsfond 4.089.387,82 0,00 0,00 0,00
Avsatt til bundne fond 2.827.734,80 4.000.000,00 4.000.000,00 5.337.994,00
Sum avsetninger 14.331.112,39 11.414.700,00 5.500.000,00 5.337.994,00

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 310.034,67 0,00 0,00 -3.176.911,88
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Økonomisk oversikt - investering
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 6.080.211,20 0,00 30.000.000,00 5.279.922,20
Andre salgsinntekter -188.524,00 0,00 0,00 0,00
Overføringer med krav til motytelse 300.000,00 0,00 0,00 428.470,00
Kompensasjon for merverdiavgift 45.408.414,21 38.800.000,00 41.084.000,00 21.223.067,09
Statlige overføringer 570.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 6.720.000,00
Andre overføringer 2.322.000,00 0,00 0,00 3.437.465,51
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum inntekter 54.492.101,41 41.520.000,00 73.804.000,00 37.088.924,80

Utgifter
Lønnsutgifter 4.406.320,76 0,00 0,00 4.935.464,06
Sosiale utgifter 228.359,76 0,00 0,00 224.820,85
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 198.385.679,51 165.538.000,00 174.640.000,00 116.055.813,70
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00
Overføringer 45.678.414,21 38.800.000,00 41.084.000,00 24.874.486,24
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00
Fordelte utgifter -221.181,50 0,00 0,00 -37.200,50
Sum utgifter 248.477.592,74 204.338.000,00 215.724.000,00 146.053.384,35

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 1.711.592,99 5.000.000,00 5.000.000,00 1.506.303,31
Utlån 14.667.012,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.443.100,00
Kjøp av aksjer og andeler 1.877.860,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.766.904,00
Dekning av tidligere års udekket 21.618.119,01 21.618.119,00 0,00 0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 13.400.000,00 1.666.620,00
Avsatt til bundne investeringsfond 2.562.456,00 0,00 0,00 4.322.498,72
Sum finansieringstransaksjoner 42.437.040,00 40.118.119,00 31.900.000,00 15.705.426,03

Finansieringsbehov 236.422.531,33 202.936.119,00 173.820.000,00 124.669.885,58

Dekket slik:
Bruk av lån 209.032.395,67 196.436.119,00 167.320.000,00 69.018.209,65
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 6.160,00
Mottatte avdrag på utlån 4.253.193,40 5.000.000,00 5.000.000,00 7.281.520,18
Overført fra driftsregnskapet 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av ubundne investeringsfond 642.751,25 0,00 0,00 26.745.876,74
Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering 215.428.340,32 202.936.119,00 173.820.000,00 103.051.766,57

Udekket/udisponert -20.994.191,01 0,00 0,00 -21.618.119,01
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Økonomisk oversikt - BALANSE
Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER
Anleggsmidler 2.073.623.851,75 1.801.665.502,51
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 1.098.380.886,38 897.234.237,21
Utstyr, maskiner og transportmidler 26.910.857,87 24.391.970,87
Utlån 60.145.454,90 49.757.225,83
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00
Aksjer og andeler 23.351.517,00 23.573.657,00
Pensjonsmidler 864.835.135,60 806.708.411,60

Omløpsmidler 258.446.766,37 282.750.709,31
Herav:
Kortsiktige fordringer 36.775.531,25 32.605.909,18
Konserninterne kortsiktige fordringer 1.068.257,40 785.651,00
Premieavvik 49.392.572,79 59.995.785,74
Aksjer og andeler 129.031.098,00 128.648.040,00
Sertifikater 0,00 0,00
Obligasjoner 0,00 0,00
Derivater 0,00 0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd 42.179.306,93 60.715.323,39

SUM EIENDELER 2.332.070.618,12 2.084.416.211,82

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 300.028.392,76 262.098.653,11
Herav:
Disposisjonsfond 4.693.880,93 604.493,11
Bundne driftsfond 30.073.055,10 49.590.714,07
Ubundne investeringsfond 3.681.205,92 4.323.957,17
Bundne investeringsfond 18.202.858,89 15.640.402,89
Regnskapsmessig mindreforbruk 310.034,67 0,00
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 -5.913.989,77
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00
Udekket i inv.regnskap -20.994.191,01 -21.618.119,01
Kapitalkonto 274.661.546,38 230.071.192,77
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -10.599.998,12 -10.599.998,12
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0,00 0,00

Langsiktig gjeld 1.800.944.325,98 1.571.768.727,93
Herav:
Pensjonsforpliktelser 1.058.773.492,97 1.016.317.411,93
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00
Sertifikatlån 0,00 0,00
Andre lån 742.170.833,01 555.451.316,00
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00

Kortsiktig gjeld 231.099.781,59 250.547.137,39
Herav:
Kassekredittlån 78.931.374,44 117.755.992,49
Annen kortsiktig gjeld 149.225.588,29 125.887.842,51
Derivater 0,00 0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld 891.177,28 3.037.959,81
Premieavvik 2.051.641,58 3.865.342,58

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2.332.072.500,33 2.084.414.518,43

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 1.983.206,45 175.602,12
Herav:
Ubrukte lånemidler 1.983.206,45 175.602,12
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00
Andre memoriakonti 0,00 0,00
Motkonto til memoriakontiene -1.983.206,45 -175.602,12
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Fauske 15. februar 2016

Geir Mikkelsen
Rådmann

Jonny Riise
Regnskapssjef

Regnskapsskjema 1A - drift

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Skatt på inntekt og formue 238.902.616,83 211.376.587,00 208.796.277,00 205.252.720,71
Ordinært rammetilskudd 252.642.403,00 271.500.000,00 275.096.000,00 264.988.201,00
Skatt på eiendom 44.288.968,40 42.800.000,00 40.300.000,00 29.273.693,51
Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre generelle statstilskudd 37.527.233,51 25.864.000,00 25.864.000,00 29.240.892,06
Sum frie disponible inntekter 573.361.221,74 551.540.587,00 550.056.277,00 528.755.507,28

Renteinntekter og utbytte 9.306.191,19 9.551.000,00 11.525.000,00 11.095.253,80
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 383.058,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.480.710,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 17.973.556,41 17.125.000,00 17.625.000,00 16.916.352,69
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00
Avdrag på lån 22.408.890,00 25.600.000,00 25.600.000,00 23.423.340,00
Netto finansinnt./utg. -30.693.197,22 -29.174.000,00 -27.700.000,00 -26.763.728,89

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 5.913.989,77 5.914.700,00 0,00 0,00
Til ubundne avsetninger 4.089.387,82 0,00 0,00 0,00
Til bundne avsetninger 2.827.734,80 4.000.000,00 4.000.000,00 5.337.994,00
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av ubundne avsetninger 0,00 500.000,00 0,00 7.387.733,00
Bruk av bundne avsetninger 22.345.393,77 24.223.928,00 4.594.540,00 15.435.898,90
Netto avsetninger 9.514.281,38 14.809.228,00 594.540,00 17.485.637,90

Overført til investeringsregnskapet 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Til fordeling drift 550.682.305,90 535.675.815,00 521.450.817,00 519.477.416,29
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 550.372.271,23 535.675.815,00 521.450.817,00 522.654.328,17
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 310.034,67 0,00 0,00 -2.737.732,89



Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Investeringer i anleggsmidler 248.477.592,74 204.338.000,00 215.724.000,00 146.053.384,35
Utlån og forskutteringer 14.667.012,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.443.100,00
Kjøp av aksjer og andeler 1.877.860,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.766.904,00
Avdrag på lån 1.711.592,99 5.000.000,00 5.000.000,00 1.506.303,31
Dekning av tidligere års udekket 21.618.119,01 21.618.119,00 0,00 0,00
Avsetninger 2.562.456,00 0,00 13.400.000,00 5.989.118,72
Årets finansieringsbehov 290.914.632,74 244.456.119,00 247.624.000,00 161.758.810,38

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 209.032.395,67 196.436.119,00 167.320.000,00 69.018.209,65
Inntekter fra salg av anleggsmidler 6.080.211,20 0,00 30.000.000,00 5.286.082,20
Tilskudd til investeringer 2.892.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 10.157.465,51
Kompensasjon for merverdiavgift 45.408.414,21 38.800.000,00 41.084.000,00 21.223.067,09
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4.553.193,40 5.000.000,00 5.000.000,00 7.709.990,18
Andre inntekter -188.524,00 0,00 0,00 0,00
Sum ekstern finansiering 267.777.690,48 242.956.119,00 246.124.000,00 113.394.814,63

Overført fra driftsregnskapet 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av avsetninger 642.751,25 0,00 0,00 26.745.876,74
Sum finansiering 269.920.441,73 244.456.119,00 247.624.000,00 140.140.691,37

Udekket/udisponert -20.994.191,01 0,00 0,00 -21.618.119,01
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Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet

Regnskap Budsjett Avvik

2 015 2 015 -

1 Politisk

Politikk 10 056 009 10 615 894 -559 885

Sum område: 1 Politisk 10 056 009 10 615 894 -559 885

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 216 521 30 813 967 -1 597 446

Sum område: 2 Administrasjon 29 216 521 30 813 967 -1 597 446

3 Plan og kommunaltekniske tjenester

Vei og gatelys 7 397 628 8 346 990 -949 362

Eiendomsforvaltning 42 923 543 42 222 904 700 639

Plan og utvikling 5 137 579 5 700 510 -562 931

Sum område: 3 Plan og kommunaltekniske tjenester 55 458 750 56 270 404 -811 654

4 Oppvekst og kultur

Skole 114 366 222 110 903 206 3 463 016

Barnehage 56 226 616 58 213 290 -1 986 674

Barne og familie 29 371 119 28 948 359 422 760

Intergrering -7 415 576 -251 826 -7 163 750

Kultur 13 908 073 14 608 518 -700 445

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 206 456 454 212 421 548 -5 965 094

5 Helse og omsorg

Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 5 361 596 6 383 806 -1 022 210

Institusjon (inkl bem.knt) 69 769 572 66 885 690 2 883 883

Hjemmetjenesten 74 497 919 68 937 505 5 560 415

Fauske storkjøkken 3 688 222 2 070 990 1 617 232

Helse 35 639 469 32 740 585 2 898 884

Nav 15 031 548 12 926 363 2 105 185

Sum område: 5 Helse og omsorg 205 956 328 189 944 939 16 011 389

6 Ikke fordelt drift

Ikke fordelt effektiviseringskrav - -4 097 341 4 097 341

Sum område: 6 Ikke fordelt drift - -4 097 341 4 097 341

7 Fellesområder

Fellesområder -507 144 063 -495 969 411 -11 174 652

Sum område: 7 Fellesområder -507 144 063 -495 969 411 -11 174 652
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Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet
Budsjett Buds(end) Regnskap Avvik(per.)

2015 2015 2015 0
Ansvar: 4000 ADMINISTRASJON HELSE

Sum utgifter 0 0 184.178 184.178
Sum ansvar: 4000 ADMINISTRASJON HELSE 0 0 184.178 184.178

Ansvar: 5428 NY BARNEHAGESTRUKTUR - UTRE
Sum utgifter 0 0 144.942 144.942
Sum inntekter 0 0 -28.988 -28.988

Sum ansvar: 5428 NY BARNEHAGESTRUKTUR - 0 0 115.954 115.954

Ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLER
Sum utgifter 0 0 140.000 140.000
Sum inntekter 0 0 -2.322.000 -2.322.000

Sum ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLE 0 0 -2.182.000 -2.182.000

Ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM.
Sum utgifter 0 0 950 950

Sum ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/AD 0 0 950 950

Ansvar: 6011 Valnesfjord skole/Flerbrukshall
Sum utgifter 7.000.000 7.000.000 11.515.958 4.515.958
Sum inntekter -7.000.000 -7.000.000 -7.213.748 -213.748

Sum ansvar: 6011 Valnesfjord skole/Flerbruksh 0 0 4.302.211 4.302.211

Ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2
Sum utgifter 125.000.000 125.000.000 162.427.069 37.427.069
Sum inntekter -125.000.000 -125.000.000 -162.427.069 -37.427.069

Sum ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-f 0 0 0 0

Ansvar: 6022 SAMLOKALISERING TEKNISKE TJE

Sum utgifter 4.800.000 0 298.940 298.940
Sum inntekter -4.800.000 -3.840.000 -308.836 3.531.164

Sum ansvar: 6022 SAMLOKALISERING TEKNISK 0 -3.840.000 -9.897 3.830.103

Ansvar: 6024 STRANDPROMENADEN OPPGRADE
Sum utgifter 6.450.000 3.325.000 3.556.473 231.473
Sum inntekter -1.450.000 -825.000 -702.150 122.850

Sum ansvar: 6024 STRANDPROMENADEN OPPG 5.000.000 2.500.000 2.854.323 354.323

Ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING
Sum utgifter 0 0 1.803.957 1.803.957
Sum inntekter 0 0 -379.991 -379.991

Sum ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYG 0 0 1.423.966 1.423.966

Ansvar: 6039 VENTEKOSTNADER SKOLESTRUK
Sum utgifter 0 0 401.067 401.067
Sum inntekter 0 0 -37.144 -37.144

Sum ansvar: 6039 VENTEKOSTNADER SKOLEST 0 0 363.923 363.923

Ansvar: 6040 FINNEID SKOLE
Sum utgifter 15.000.000 15.000.000 10.354.367 -4.645.633
Sum inntekter -15.000.000 -15.000.000 -10.354.366 4.645.634

Sum ansvar: 6040 FINNEID SKOLE 0 0 0 0
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Budsjett Buds(end) Regnskap Avvik(per.)
2015 2015 2015 0

Ansvar: 6042 OPPGRADERING MASKINPARK
Sum utgifter 1.000.000 1.000.000 944.974 -55.026
Sum inntekter -1.000.000 -1.000.000 -944.974 55.026

Sum ansvar: 6042 OPPGRADERING MASKINPAR 0 0 -0 -0

Ansvar: 6043 HAUAN LYSLØYPE UTBEDRING
Sum utgifter 680.000 680.000 243.375 -436.625
Sum inntekter -680.000 -680.000 -243.375 436.625

Sum ansvar: 6043 HAUAN LYSLØYPE UTBEDRIN 0 0 0 0

Ansvar: 6050 FAUSKE HELSETUN, FASE 1
Sum utgifter 0 0 157.446 157.446
Sum inntekter 0 0 -31.489 -31.489

Sum ansvar: 6050 FAUSKE HELSETUN, FASE 1 0 0 125.957 125.957

Ansvar: 6058 SAGATUN RENOVERING 2013
Sum utgifter 0 0 1.072.623 1.072.623
Sum inntekter 0 0 -223.417 -223.417

Sum ansvar: 6058 SAGATUN RENOVERING 2013 0 0 849.206 849.206

Ansvar: 6059 OMSORGSBOLIGER BUEN
Sum utgifter 1.250.000 1.250.000 1.372.434 122.434
Sum inntekter -1.250.000 -6.250.000 -1.372.434 4.877.566

Sum ansvar: 6059 OMSORGSBOLIGER BUEN 0 -5.000.000 0 5.000.000

Ansvar: 6064 LEGEKONTOR OPPGRADERING
Sum utgifter 1.100.000 375.000 0 -375.000
Sum inntekter -1.100.000 -375.000 0 375.000

Sum ansvar: 6064 LEGEKONTOR OPPGRADERIN 0 0 0 0

Ansvar: 6071 FAUSKE IDRETTSHALL NYTT DEKK
Sum utgifter 812.000 812.000 1.610.081 798.081
Sum inntekter -162.000 -162.000 -1.610.081 -1.448.081

Sum ansvar: 6071 FAUSKE IDRETTSHALL NYTT 650.000 650.000 -0 -650.000

Ansvar: 6072 SKYTEBANE ERSTATNINGSLOKAL
Sum utgifter 625.000 625.000 0 -625.000
Sum inntekter -125.000 -125.000 0 125.000

Sum ansvar: 6072 SKYTEBANE ERSTATNINGSLO 500.000 500.000 0 -500.000

Ansvar: 6073 MUSIKKBINGER SULITJELMA OG V
Sum utgifter 562.000 562.000 1.078.105 516.105
Sum inntekter -112.000 -112.000 -627.621 -515.621

Sum ansvar: 6073 MUSIKKBINGER SULITJELMA 450.000 450.000 450.484 484

Ansvar: 6074 BRANNSIKRING ARKIV SERVICETO
Sum utgifter 125.000 125.000 125.000 0
Sum inntekter -125.000 -125.000 -125.000 0

Sum ansvar: 6074 BRANNSIKRING ARKIV SERVI 0 0 0 0

Ansvar: 6078 SULITJELMA BARNEHAGE
Sum utgifter 5.500.000 5.500.000 381.788 -5.118.212
Sum inntekter -5.500.000 -5.500.000 -76.358 5.423.642

Sum ansvar: 6078 SULITJELMA BARNEHAGE 0 0 305.431 305.431
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Budsjett Buds(end) Regnskap Avvik(per.)
2015 2015 2015 0

Ansvar: 6080 ALLAKTIVITETSHUS
Sum utgifter 0 0 4.418.611 4.418.611
Sum inntekter 0 0 -875.673 -875.673

Sum ansvar: 6080 ALLAKTIVITETSHUS 0 0 3.542.938 3.542.938

Ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALL
Sum utgifter 0 0 69.763 69.763
Sum inntekter 0 0 -4.858 -4.858

Sum ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOT 0 0 64.905 64.905

Ansvar: 6084 KUNSTGRESS FINNEID
Sum utgifter 0 0 -112.919 -112.919

Sum ansvar: 6084 KUNSTGRESS FINNEID 0 0 -112.919 -112.919

Ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG
Sum utgifter 810.000 810.000 861.956 51.956
Sum inntekter -162.000 -162.000 -861.956 -699.956

Sum ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG 648.000 648.000 -0 -648.000

Ansvar: 6087 KUNSTGRESSBANE SULITJELMA
Sum utgifter 2.000.000 2.000.000 2.391.899 391.899
Sum inntekter -2.000.000 -2.000.000 -1.289.120 710.880

Sum ansvar: 6087 KUNSTGRESSBANE SULITJEL 0 0 1.102.779 1.102.779

Ansvar: 6089 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG
Sum utgifter 0 0 434.220 434.220
Sum inntekter 0 0 -434.220 -434.220

Sum ansvar: 6089 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG 0 0 0 0

Ansvar: 6140 VANNFORSYNING
Sum utgifter 7.000.000 7.000.000 10.049.840 3.049.840
Sum inntekter -7.000.000 -7.000.000 -10.049.840 -3.049.840

Sum ansvar: 6140 VANNFORSYNING 0 0 0 0

Ansvar: 6160 AVLØP,RENSING, NETT
Sum utgifter 3.000.000 3.000.000 5.336.855 2.336.855
Sum inntekter -3.000.000 -3.000.000 -5.336.855 -2.336.855

Sum ansvar: 6160 AVLØP,RENSING, NETT 0 0 0 0

Ansvar: 6180 VEGPROSJEKTER
Sum utgifter 7.250.000 7.250.000 8.369.024 1.119.024
Sum inntekter -1.450.000 -1.450.000 -2.257.259 -807.259

Sum ansvar: 6180 VEGPROSJEKTER 5.800.000 5.800.000 6.111.764 311.764

Ansvar: 6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN
Sum utgifter 3.000.000 0 0 0
Sum inntekter -2.520.000 -1.920.000 0 1.920.000

Sum ansvar: 6181 RASSIKRING FARVIKBAKKEN 480.000 -1.920.000 0 1.920.000

Ansvar: 6185 GATELYS
Sum utgifter 2.800.000 2.800.000 3.376.988 576.988
Sum inntekter -1.300.000 -1.300.000 -952.966 347.034

Sum ansvar: 6185 GATELYS 1.500.000 1.500.000 2.424.022 924.022

Ansvar: 6200 BYGG EIENDOM INVESTERINGER

Sum utgifter 9.500.000 8.491.000 7.631.155 -859.845
Sum inntekter -9.500.000 -11.351.000 -7.631.155 3.719.845

Sum ansvar: 6200 BYGG EIENDOM INVESTERING 0 -2.860.000 -0 2.860.000
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Budsjett Buds(end) Regnskap Avvik(per.)
2015 2015 2015 0

Ansvar: 6204 IT-INVESTERINGER
Sum utgifter 1.770.000 1.770.000 1.794.128 24.128
Sum inntekter -1.770.000 -1.770.000 -1.794.128 -24.128

Sum ansvar: 6204 IT-INVESTERINGER 0 0 0 0

Ansvar: 6205 INFRASTRUKTUR MOBIL OMSORG
Sum utgifter 1.240.000 2.513.000 2.925.132 412.132
Sum inntekter -1.240.000 -2.513.000 -2.925.132 -412.132

Sum ansvar: 6205 INFRASTRUKTUR MOBIL OMS 0 0 -0 -0

Ansvar: 6428 NY BARNEHAGESTRUKTUR UTRED
Sum utgifter 5.000.000 5.000.000 122.763 -4.877.237
Sum inntekter -5.000.000 -5.000.000 -22.613 4.977.387

Sum ansvar: 6428 NY BARNEHAGESTRUKTUR U 0 0 100.150 100.150

Ansvar: 6520 IDRETT OG FRILUFT-INVESTERINGE
Sum utgifter 125.000 125.000 200.000 75.000
Sum inntekter -25.000 -25.000 -300.000 -275.000

Sum ansvar: 6520 IDRETT OG FRILUFT-INVESTE 100.000 100.000 -100.000 -200.000

Ansvar: 6800 PLAN UTVIKLING
Sum utgifter 15.240.000 1.840.000 2.427.905 587.905
Sum inntekter -30.368.000 -368.000 -4.642.849 -4.274.849

Sum ansvar: 6800 PLAN UTVIKLING -15.128.000 1.472.000 -2.214.944 -3.686.944

Ansvar: 6999 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAK

Sum utgifter 18.500.000 40.118.119 42.463.321 2.345.202
Sum inntekter -18.500.000 -40.118.119 -63.036.772 -22.918.653

Sum ansvar: 6999 INTERNE FINANSIERINGSTRA 0 0 -20.573.451 -20.573.451

Ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegård

Sum utgifter 0 0 961.418 961.418
Sum inntekter 0 0 -190.048 -190.048

Sum ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegå 0 0 771.370 771.370

Ansvar: 7003 FAUSKE KIRKE -OPPGRADERING KI
Sum utgifter 485.000 485.000 531.911 46.911
Sum inntekter -485.000 -485.000 -433.212 51.788

Sum ansvar: 7003 FAUSKE KIRKE -OPPGRADERI 0 0 98.699 98.699

T O T A L T 0 0 0 0

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet
gjøres ikke.



Årsregnskap 2015

13

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet,
enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en
handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre
kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er
verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de
klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig
betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde
anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet
i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl
§ 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store
årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk
av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over-
og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger
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beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige
virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen
gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Note nr. 2 Organisering av den kommunale virksomhet

Note nr. 3 Endring i Arbeidskapital

Regnskap 2015 Regnskap 2014
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler -18 536 016,46 -18 313 628,51
Endring ihendehaverobl og sertifikater - -
Endring kortsiktige fordringer 4 452 228,47 -5 592 288,50
Endring premieavvik -10 603 212,95 15 133 492,73
Endring aksjer og andeler 383 058,00 2 480 710,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -24 303 942,94 -6 291 714,28
KORTSIKTIG GJELD
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Endring kortsiktig gjeld (B) 19 447 355,80 -118 763 267,18
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -4 856 587,14 -125 054 981,46

NOTE nr. 4: Garantier gitt av kommunen

Tabellen viser Fauske kommunes, andel nedkvittert garantibeløp pr. 31.12.2015

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12

Garanti gitt til Bank
Garantibeløp

pr 31.12
Garantien

utløper
Fauske Parkering AS DNB 6 620 688 19.09.2036
Salten Brann IKS KLP-Kommunekreditt 918 344 25.03.2026
IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 2 298 900 05.07.2035
IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 555 428 15.12.2021
IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 3 570 000 15.09.2045
IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 210 000 01.11.2016
Veipakke Salten AS KLP-Kommunekreditt 9 601 538 01.01.2025
Veipakke Salten AS KLP-Kommunekreditt 12 087 522 01.01.2025
Sum garantier 35 552 076

Note nr. 5 Langsiktig gjeld

Note nr. 6 Minimumsavdrag i hht. Kommunelovens § 50

Avdrag Regnskap
2015

Regulert budsjett
2015

Opprinnelig budsjett
2015

Regnskap
2014

Betalte avdrag 24 120 483 25.600.000 25.600.000 23 423 340
Beregnet minste lovlige
avdrag 16 751 305 15 103 508

Differanse 7 369 178 0 0 8 319 832
Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014 Innløsning
Kommunens samlede lånegjeld -742 641 833 Rentevilkår 2015 -555 451 316 Rentevilkår 2014

Fordelt på følgende kreditorer:
Kommunekreditt fastrente 3,390 % rente -57 780 000
Kommunalbanken 2010 0403 -60 666 700 P.t rente 1,650% -63 093 360 fast rente 3,790 % rente 2040
Kommunalbanken 2011 0740 -78 947 360 fast rente 3,580 % -84 210 520 fast rente 3,580 % 2030
Kommunalbanken 2012 0611 -60 159 880 flytende rente 1,720 % -60 159 880 flytende rente 2,110 % rente 2042
Kommunalbanken 2013 0740 -60 803 330 flytende rente 1,720 % -60 803 330 flytende rente 2,090 % rente 2043
Kommunalbanken 2009 0330 -144 989 490 fast rente 1,980 % -154 246 780 flytende rente 2,150 % rente 2031
Kommunalbanken 2015 -56 175 000 fast rente 1,970 % 2042
Kommunalbanken 2015 0082 -46 648 610 fast rente 1,960 % 2055
Kommunalbanken 2015 0083 -150 425 610 fast rente 1,960 % 2055

-658 815 980 -480 293 870
Andel fast rente 72 % 43 %
Andel flytende rente 28 % 57 %
Lån til videre utlån Husbanken -83 825 853 -75 137 446



Årsregnskap 2015

16

Noter nr. 7 Kortsiktige fordringer/kortsiktig gjeld til kommunale foretak

Regnskap 2015 Regnskap 2014
Kommunens samlede fordringer 1 068 257,40 785 561,00

Herav fordring på Fauske Eiendom KF 1 068 257,40 785 561,00

Kommunens samlede gjeld 1 496 982,50 3 037 959,81

Herav kortsiktig gjeld til Fauske Eiendom KF 1 496 982,50 3 037 959,81

Note nr. 8 Strykninger
Det er ikke foretatt strykninger i regnskapet for 2015
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Note nr. 9 Pensjonsforpliktelser og kostnader
KLP



Årsregnskap 2015

18

Statens Pensjonskasse
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Note nr. 10 Anleggsregister

GRUPPE 1 = EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende
GRUPPE 2 = Anleggsmaskiner, maskiner,inventar og utstyr,verktøy, transportmidler og lignende
GRUPPE 3 = Brannbiler, parkeringspalsser, tekniske anlegg (va), renseanlegg
GRUPPE 4 = boliger, skoler, barnehager,idrettshaller, veier og ledningsnett
GRUPPE 5 = forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem, kulturbygg, brannstasjoner og lignende
GRUPPE 6 = Tomtegrunn, nærings og boligarealer

Note 11 Større investeringsprosjekter

Oversikten over viser investeringsrammen inkludert mva. (Alle investeringsprosjekt er budsjettert med 25%
finansiering med momskompensasjon)
Avvikene i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at prosjektene er kommet lenger en forutsatt i budsjett

Prosjekt Budsjett 2015 Forbruk 2015
Ny skole Valnesfjord 7 000 000 11 515 958
Ny skole Vestmyra 125 000 000 162 427 069

GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 GRUPPE 4 GRUPPE 5 GRUPPE 6 Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15 10 978 833 29 115 516 260 034 757 553 888 620 189 670 398 11 482 772 1 055 170 896
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger - 1 500 413 - -371 100 - - 1 129 313
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.15 -5 316 945 -12 519 568 -57 307 232 -63 277 515 -23 680 720 - -162 101 980
Bokført verdi 01.01.15 5 661 888 18 096 361 202 727 526 490 240 005 165 989 677 11 482 772 894 198 229
Tilgang i året 6 114 611 1 799 540 18 943 168 228 800 111 9 579 513 - 265 236 943
Avgang i året - - - - - - -
Delsalg i året - - - - - - -
Årets ordinære avskrivinger -1 846 459 -2 715 681 -12 071 672 -13 677 267 -3 832 349 - -34 143 428
Årets nedskrivinger - - - - - - -
Årets reverserte nedskrivinger - - - - - - -
Bokført verdi 31.12.15 9 930 040 17 180 220 209 599 022 705 362 849 171 736 841 11 482 772 1 125 291 744
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Finneid skole 15 000 000 10 354 367

Note 12 Avsetninger og bruk av avsetninger

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Avsetninger 37.321.722,07 31.532.819,00 17.400.000,00 11.327.112,72
Bruk av avsetninger 22.988.145,02 24.723.928,00 4.594.540,00 49.569.508,64
Til avsetning senere år 20.994.191,01 0,00 0,00 24.794.375,89
Netto avsetninger -6.660.613,96 6.808.891,00 12.805.460,00 -63.036.771,81

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 51.070.183,31 36.064.191,00 36.064.191,00 52.225.823,99
Interne utgifter mv 51.070.183,31 39.314.897,00 39.314.897,00 52.225.823,99
Netto interne overføringer 0,00 -3.250.706,00 -3.250.706,00 0,00
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Note 13: Kapitalkonto

DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE 230 071 192,77

Salg av anleggsmidler

Av- og nedskrivning av anleggsmidler 34 145 047,00

Aktivering av anleggsmidler 237 810 583,00

Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.

Oppskriving av fast eiendom

Salg av aksjer og andeler

Nedskriving av aksjer og andeler 2 125 591,66

Kjøp av aksjer og andeler 1 877 860,00

Oppskrivning av aksjer og andeler

Aktivering av pensjonsmidler 58 126 724,00

Mottatte avdrag på utlån 4 253 193,40

Av- og nedskrivning på utlån

Utlån 14 667 012,00

Oppskrivning utlån

Bruk av midler fra eksterne lån 209 032 395,67

Avdrag på eksterne lån 24 120 482,99

Endring pensjonsforpliktelser KLP 43 216 501,20

Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. Forpliktelse KLP 760 420,55

UTGÅENDE BALANSE 274 661 546,38

SUM 567 434 275,31 567 434 275,31
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Note 14 Premieavvik og betydningen det har på kommunens arbeidskapital

Reglene om regnskapsføring av premieavvik, har over flere år medført at den utgiftsførte
pensjonen blir lavere enn det som faktisk er betalt, ved at staten har innført et kostnadskorreksjonselement i
kommuneregnskapet.

Ved utgangen av 2015 har Fauske kommune opparbeidet et samlet netto premieavvik
på 47,4 mill. kroner, d.v.s. som er utbetalt men enda ikke utgiftsført. Hele dette beløpet
er imidlertid 'belastet kommunens likviditet, siden det er utbetalt. Tilsvarende tall pr. 31.12.2014 var på 53,7, mill. kr.

Note nr. 15 Selvkostområder
Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn
fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter
(frie inntekter)

2015
Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Totalt

Gebyrinntekter 13 990 794 7 028 063 21 018 857
Øvrige driftsinntekter 2 005 532 1 352 836 3 358 368

Driftsinntekter 15 996 326 8 380 899 24 377 225
Direkte driftsutgifter 9 319 039 7 761 679 17 080 718
Avskrivningskostnad 6 314 813 3 198 875 9 513 688
Kalkulatorisk rente (1,94 %) 2 796 073 1 354 375 4 150 449
Indirekte netto driftsutgifter 599 874 601 201 1 201 076

Driftskostnader 19 029 800 12 916 131 31 945 931
Resultat -3 033 474 -4 535 232 -7 568 706
Kostnadsdekning i % 84,1 % 64,9 % 76,3 %

Selvkostfond 01.01 1 621 603 1 895 480 3 517 083
- Bruk av selvkostfond -1 623 637 -1 895 480 -3 519 117
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 2 034 0 2 034

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 0 0 0

Fremførbart underskudd 01.01 0 0 0
- Underskudd til fremføring -1 409 837 -2 639 752 -4 049 589
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,94 %) 0 -7 219 -7 219

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -1 409 837 -2 646 971 -4 056 808

Gebyrinntekter 13 990 794 7 028 063 21 018 857
Gebyrgrunnlag 17 024 268 11 563 295 28 587 563

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 82,2 % 60,8 % 73,5 %

Regnskapsføringsforslag balanse Vann Avløp Totalt
+/- 2.51xxxx Selvkostfond -1 621 603 -1 895 480 -3 517 083
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond 1 409 837 2 646 971 4 056 808

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Vann Avløp Totalt
1550 Avsetninger til bundne fond 0 0 0
1950 Bruk av bundne fond -1 621 603 -1 895 480 -3 517 083

Normalgebyr Vann Avløp Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva. 2 715 1 301 4 016
Normalgebyr inklusiv mva. 3 394 1 626 5 020
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2015
Etterkalkyle selvkost

Slamtømming

Gebyrinntekter 754 045
Driftsinntekter 754 045

Direkte driftsutgifter 908 735
Indirekte netto driftsutgifter 18 761

Driftskostnader 927 496
Resultat -173 451
Kostnadsdekning i % 81,3 %

Selvkostfond 01.01 172 415
- Bruk av selvkostfond -173 451
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 1 662

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 626

Gebyrinntekter 754 045
Gebyrgrunnlag 927 496

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 81,3 %

Regnskapsføringsforslag balanse Slamtømming

+/- 2.51xxxx Selvkostfond -171 789
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond 0

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Slamtømming

1550 Avsetninger til bundne fond 0
1950 Bruk av bundne fond -171 789

Normalgebyr Slamtømming

Normalgebyr eksklusiv mva. 786
Normalgebyr inklusiv mva. 983

2015
Etterkalkyle selvkost

Renovasjon

Gebyrinntekter 278 432
Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter 278 432
Direkte driftsutgifter 103 530
Indirekte netto driftsutgifter

Driftskostnader 103 530
Resultat 174 902

0
Kostnadsdekning i % 268,9 %

Selvkostfond 01.01 690 040
+ Avsetning til selvkostfond 174 903
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 13 387

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 878 330

Fremførbart underskudd 01.01 -
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,94 %) -

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -

Gebyrinntekter
Gebyrgrunnlag

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)

Regnskapsføringsforslag balanse Renovasjon
+/- 2.51.50.039Selvkostfond 188 290
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Renovasjon
1550 Avsetninger til bundne fond -188 290
1950 Bruk av bundne fond 0
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Note nr. 16 Fond avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fond Regnskap 2015 Regnskap 2014
Inngående beholdning -70 159 567 -108 401 963
Avsetninger i regnskapsåret -9 479 579 -11 327 113

Bruk i regnskapsåret 22 988 145 49 569 509

Utgående beholdning -56 651 001 -70 159 567

Disposisjonsfond Regnskap 2015 Regnskap 2014

Inngående beholdning -604 493 -7 992 226

Avsetninger i regnskapsåret -4 089 388 0

Bruk i regnskapsåret 7 387 733

Utgående beholdning -4 693 881 -604 493

Bundne driftsfond Regnskap 2015 Regnskap 2014
Inngående beholdning -49 590 714 -59 688 619

Avsetninger i regnskapsåret -2 827 735 -5 337 994

Bruk i regnskapsåret 22 345 394 15 435 899

Utgående beholdning -30 073 055 -49 590 714

Ubundne investeringsfond Regnskap 2015 Regnskap 2014

Inngående beholdning -4 323 957 -29 403 214

Avsetninger i regnskapsåret -1 666 620

Bruk i regnskapsåret 642 751 26 745 877

Utgående beholdning -3 681 206 -4 323 957

Bundne investeringsfond Regnskap 2015 Regnskap 2014

Inngående beholdning -15 640 403 -11 317 904

Avsetninger i regnskapsåret -2 562 456 -4 322 499

Bruk i regnskapsåret

Utgående beholdning -18 202 859 -15 640 403
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Note 17 Øvrige egenkapitalposter

Drift:
Regnskapsmessig merforbruk Regnskap 2015 Regulert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014

Tidligere opparbeidet merforbruk 5 913 989,77 2 737 732,89

Årets avsetning til inndekking 5 913 989,77 5 914 900

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0,00 3 176 911,88

Totalt merforbruk til inndekking 5 914 644,77

Resterende antall år for inndekking 1 og 2 år

Investering

Udekket beløp Regnskap 2015 Regulert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014

Tidligere udekket beløp

Årets avsetning til inndekking 21 618 119,01 0 21 618 119,01

Nytt udekket beløp i regnskapsåret 20 994 191,01 21 618 119,01

Totalt udekket beløp til  inndekking 20994191,01 21 618 119,01

Note 18 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital driftsregnskap består av:

Endring av periodisering feriepenger 1994 12 271 998
Prinsippendring toppfinansieringstilskudd ressurskrevende brukere 2008 -1 672 000
Saldo: 10 599 998

Note 19 Interkommunalt samarbeid regulert etter Kommunelovens § 27

Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK)
Følgende kommuner inngår i samarbeidet:

ð• Fauske kommune
ð• Saltdal kommune
ð• Sørfold kommune
ð• Beiarn kommune
ð• Røst kommune

Totale overføringsinntekter fra deltakerkommunene: 605 322,-
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Note 20 - Interkommunalt samarbeid og eierskap

2015 2014 2013
Nordlandsmuseet 618 000 619 000 603 000
Salten Regionråd 372 000 391 000 399 330
Salten Friluftsråd 106 000 103 000 99 750
Felles Ansvar i Salten 191 500 186 000 111 590
Salten kultursamarbeid 144 060 97 000 95 500
Sekretariat kontrollutv. 157 977 135 000 135 072
Salten Kommunerevisjon 1 412 750 1 373 000 1 372 000
RKK Indre Salten 750 683 700 000 705 000
Karrieresenteret Indre Salten 100 000 100 000 97 000
Interkomm. Arkiv i Nordland 124 000 124 000 124 000
Utmarkskomm. Sammensl. 40 000 40 000 37 500
Salten IUA (akutt forurensn) 35 000 35 000 35 000
Salten Brann 7 964 795 7 624 056 8 375 204
Samisk bokbuss 15 000 15 000 15 000
Sceneinstruktøren Indre salten 30 000 30 000 22 500
Felles legevakt Fauske-Sørf inkl. AMK-sentral 4 214 902 3 866 000 3 740 000
Helse- og miljøtilsyn 347 000 400 000 400 000
Krisesenteret i Bodø 730 000 669 000 508 000
Overgrepsmottak Bodø 332 000 288 000 260 000
Sum 17 685 667 16 795 056 17 135 446

NOTE nr. 21: Finansielle omløpsmidler

1. Aktiv forvaltning

Markedsverdi
31.12.2015

Markedsverdi
31.12.2014

Realisterte
andeler 2015

Bokført
verdi
31.12.2015

Årets
resultatførte
verdiendring

Anskaffelseskost

Hjemfallsfond
plassering Pareto 27 215 360 27 985 155 27 215 360 -769 795 19 200 000
Hjemfallsfond
plassering SB1
Securities 25 803 178 24 650 325 25 803 178 1 152 853 17 500 000

Sum 53 018 538 52 635 480 53 018 538 383 058 36 700 000

2. Aksjepost SKS

Bokført verdi  31.12.2015 Anskaffelseskost

Kortsiktige aksjer SKS 76 039 000 76 039 000
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Finansielle omløpsmidler plassert i enkeltaksjer i SKS er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig
verdi i tråd med
regnskapsforskriftens § 8 og God kommunal regnskapsskikk
Markedsverdi viser markedsverdien på plasseringene pr. 31.12.
Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.

"Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi
per 01.01 i regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med
resultatvirkning."

På grunn av verdiøkning er det i årets driftsregnskap inntektsført til sammen 383.058 kr.

"Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble
kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har
oppnådd hittil på plasseringen. "

Markedsrisiko Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de markedene
kommunene er eksponert, herunder:

Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i
rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går
verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt).

Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til
kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode.

Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap pga. kurssvingninger i valutamarkedet.
Systematisk risiko i aksjemarkedet
(generell markedsrisiko)

Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle
aksjemarkedet vil stige eller falle - både på kort og lang sikt.

Usystematisk risiko i aksjemarkedet
(selskapsrisiko)

Usystematisk risiko er forbundet med risikoen for at verdien av det aktuelle
investeringsobjekt (selskap) en investerer i, vil stige eller falle i forhold til verdien på
markedet - både på kort og lang sikt.

"Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser
er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. "

Note 22 Aksjer og andeler oppført som anleggsmidler

Regnskap Regnskap
2015 2014

SALTEN KOMMUNEREVISJON, AKSJER. 150 000 150 000
FAUSKE PARKERING AS 2 900 000 5 000 000
FAUSKE LYSVERK, AKSJER 114 700 114 700
NORDLANSKE D/S, AKSJER
SALTENS BILRUTER, AKSJER 53 525 53 525
SALTEN KRAFTSAMBAND, AKSJER 76 104 76 104
FAUSKEH. BOR.LAG 16 000 16 000
NORD-NORSK ELEVHJEM 30 000 30 000
MYRA BORETTSLAG 24 000 24 000
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FAUSKEH.B. BOR.LAG 16 000 16 000
AS GALVANO STANS 253 000 253 000
NORDL. UTBYGGINGSSELSKAP 22 000 22 000
AS SALTEN KARTDATA 50 000 50 000
EGENKAPITALINNSKUDD KLP 19 571 188 17 693 328
SALTEN REISELIV, AKSJER 25 000 25 000
VEGPAKKE SALTEN 50 000 50 000
T O T A L T 23 351 517 23 573 657

NOTE nr. 23 Ytelser til ledende personer

Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014
Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert
pensjonsavtale 1.115.000 kr. 1.088.337 kr.

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert
pensjonsavtale 1.129.000 kr. 1.120.137 kr

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0

Note nr. 24 Revisjonshonorarer

Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014
Honorar for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
rådgivning 1.412.750 kr. 1.373.400 kr..

NOTE nr. 25 Årsverk
2015 2014 2013

Antall faste årsverk (budsjett) 649 646 664*
Antall ansatte 712 697 757
Antall kvinner 593 571 628
% andel kvinner 84 % 82 % 83 %
Antall menn 119 126 129
% andel menn 17 % 18 % 17
Antall kvinner ledende stillinger 7 6 7
% andel kvinner i ledende stillinger 44 % 40 % 46 %
Antall menn i ledende stillinger 9 9 8
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% andel menn i ledende stillinger 56 % 60 % 54 %

Fordeling heltid/deltid
2015 2014 2013

Antall deltidsstillinger 216 179 196*
Antall ansatte i deltidsstillinger 333 321 330
Antall kvinner i deltidsstillinger 293 292 305
% andel kvinner i deltidsstillinger 88 % 91 % 92 %
Antall menn i deltidsstillinger 40 29 8
% andel menn i deltidsstillinger 12 % 9 % 8 %

*  I tallene for 2013 inngår 52 årsverk fordelt på 69 stillinger som nå er skilt ut i det kommunale foretaket Fauske Eiendom
KF fra 01.01.2014

Note 26 Likestilling
Likestilling omhandler hvordan kommunen sikrer likeverdig behandling av kommunens ansatte uavhengig av kjønn,
funksjonsevne og kulturbakgrunn.

ð• Fauske kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for både kvinner og menn i alle aldersgrupper, og uavhengig
av funksjonsevne og kulturbakgrunn.

ð• Fauske kommune skal sikre at alle ansatte gis mulighet til å utnytte sine ressurser og blir rettferdig belønnet for
dette.

ð• Fauske kommune skal ta hensyn til likestilling i alt personalarbeid.
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1 Rådmannens årsberetning

1.1 Økonomi

Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal
rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom revidert budsjett og regnskapet.

Denne framstillingen forutsettes å være dekkende for formelle krav til årsmeldingen, mens
utfyllende tjenesteinformasjon er tatt inn i del 2.

1.2 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 310 035,-, etter
inndekning av tidligere års underskudd. Dette er positivt i forhold til prognosene gjennom året
som viste at kommunen styrte mot merforbruk. Årsaken til det positive resultatet skyldes i
hovedsak to forhold.

For det første ble skatt og rammetilskudd 9,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes en
spesiell hendelse der to store selskaper ble etterlignet fra 2013 for betydelige beløp.

Det andre forholdet gjelder kommunestyrets vedtak høsten 2015 om å bosette et større antall
flykninger enn det som lå til grunn i budsjett 2015. Dette medførte 10,0 mill. kr mer i
integreringstilskudd enn beregnet i budsjettet. Netto merinntekt etter fratrekk av økte utgifter
utgjorde 7,1 mill. kr.

Ser vi på driften av enhetene er dessverre resultatet svakt i 2015. Når det justeres for
integreringstilskudd utover budsjett inntektsført på integreringsenhet, er merforbruket på
driftsenhetene på 18,2 mill. kr. Merforbruk på område Helse og omsorg 15,5 mill. kr,
Oppvekst og kultur 1,2 mill. kr. I tillegg kommer et uspesifisert budsjettkutt på 4,1 mill. kr.

Områdene politikk, administrasjon og plan/kommunaltekniske tjenester hadde et samlet
mindreforbruk på 2,9 mill. kr. Dette er også et betydelig svakere resultat enn i 2014, da disse
enhetene bidro med et samlet mindreforbruk på 7,1 mill. kr.

Det er svært viktig å understreke at den økonomiske situasjonen for Fauske kommune er
alvorlig. Driften er for høy og har vært det over mange år. Dette har også medført at
kommunens egenkapital er kraftig redusert. Den mest synlige konsekvensen av den svake
økonomien, er en meget svak likviditet.

Fauske kommune ble i oktober 2015 innmeldt i ROBEK som følge av at underskudd fra 2012
ikke var dekket inn i 2014. I tillegg til underskuddet fra 2012 så hadde kommunen ved
inngangen til 2015 også underskudd fra 2013 og 2014 som måtte dekkes inn for å komme ut
av ROBEK. Det regnskapsmessige resultatet for 2015 medfører at alle tidligere års
underskudd nå er dekket inn, og det forventes at kommunen på denne bakgrunn meldes ut av
ROBEK når regnskapet for 2015 er godkjent av Fylkesmannen.

Skal kommunen klare å håndtere de økte rente- og avdragsutgiftene som kommer inn i driften
for fullt fra og med 2017, må driften reduseres betydelig i forhold til dagens nivå.
Kraftinntektene er nå betydelig lavere enn for få år tilbake, og det er ingenting som tyder på at
kraftinntektene vil øke i 2016 og 2017. Det er derimot sannsynlig at kraftinntektene kan bli
enda lavere de kommende årene som følge av at kraftprisen forventes å holde seg på et lavt
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nivå. Endringer i inntektssystemet for kommunene ble sendt ut på høring like før jul i 2015,
og inneholder forslag som kan redusere inntektene til Fauske kommune ytterligere om
endringene blir vedtatt som foreslått. Som rådmannen har påpekt over flere år så er
driftsnivået i Fauske kommune for høyt i forhold til inntektsnivået. Sammenholdt med
forventninger om en ytterligere svekket inntektsside de neste årene, så er det helt avgjørende
at driftsnivået i kommunen reduseres dersom kommunen ønsker å ha økonomisk handlefrihet
fremover.

Tabell 1 – Resultat 2015 Kommunen samlet

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Politisk 10 056 009 10 615 894 -559 885
Administrasjon 29 216 521 30 813 967 -1 597 446
Plan og kommunaltekniske tjenester 55 458 750 56 270 404 -811 654
Oppvekst og kultur 206 456 454 212 421 548 -5 965 094
Helse og omsorg 205 956 328 189 944 939 16 011 389
Ikke fordelt drift - -4 097 341 4 097 341
Totalt driftsområder 507 144 062 495 969 411 11 174 651

Fellesområder -507 454 097 -495 969 411 -11 484 686

T O T A L T -310 035 - -310 035

Tabell 2 – Resultat 2015 Driften av enhetene

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Politikk 10 056 009 10 615 894 -559 885
Rådmann stab 29 216 521 30 813 967 -1 597 446
Samhandling (inkl. tildelingskontor) 5 361 596 6 383 806 -1 022 210
Vei og gatelys 7 397 628 8 346 990 -949 362
Eiendomsforvaltning 42 923 543 42 222 904 700 639
Plan og utvikling 5 137 579 5 700 510 -562 931
Skole 114 366 222 110 903 206 3 463 016
Barnehage 56 226 616 58 213 290 -1 986 674
Barn og familie 29 371 119 28 948 359 422 760
Integrering -7 415 576 -251 826 -7 163 750
Kultur 13 908 073 14 608 518 -700 445
Institusjon (inkl. bemmanningskontor) 71 737 572 66 885 690 4 851 883
Hjemmetjenesten 74 497 919 68 937 505 5 560 415
Fauske storkjøkken 3 688 222 2 070 990 1 617 232
Helse 35 639 469 32 740 585 2 898 884
Nav 15 031 548 12 926 363 2 105 185
Ikke fordelt effektiviseringskrav - -4 097 341 4 097 341

Totalt 507 144 060 495 969 410 11 174 652
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Tabell 2 over viser avvikene på de enkelte driftsenheter. Avvikene blir nærmere gjennomgått
under årsmeldingens del 2.

Tabell 3 – Resultat 2015 Driften av enhetene fordelt på regnskapsarter

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Fast lønn 309 222 823 304 486 464 4 736 359
Overtid 3 986 117 2 118 483 1 867 634
Vikarutgifter inkl. eksterne vikartjenester 42 701 367 31 044 183 11 657 184
Annen lønn 26 443 751 25 841 385 602 366
Sosiale utgifter 62 418 484 64 524 732 -2 106 248
Kjøp som inngår i komm. tjenesteproduksjon 81 656 804 76 717 620 4 939 184
Internkjøp 7 952 776 7 571 000 381 776
Kjøp som erstatter komm. tjenesteproduksjon 101 910 384 98 201 574 3 708 810
Overføringsutgifter 32 060 307 28 032 881 4 027 426
Rente og finansutgifter 58 637 170 000 -111 363
Avsetninger til fond 1 706 387 - 1 706 387
Sum utgifter 670 117 837 638 708 322 31 409 515

Refusjoner syke- og fødselspenger -19 495 580 -17 754 025 -1 741 555
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -50 280 486 -46 974 567 -3 305 919
Overføringsinntekter ekskl. syke- og fødslesp. -47 978 852 -44 133 473 -3 845 379
Internsalg -9 562 223 -8 620 000 -942 223
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -35 567 167 -24 308 046 -11 259 121
Bruk av fond -89 466 -948 800 859 334
Sum inntekter -162 973 774 -142 738 911 -20 234 863

T O T A L T 507 144 063 495 969 411 11 174 652

Avvikene i tabell 3 blir kommentert nærmere under punkt 3.1.
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Tabell 4 – Resultat 2015 Fellesområder

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

7 Fellesområder
Fast lønn 5 950 155 5 928 133 22 022
Overtid 832 385 523 548 308 837
Vikarutgifter inkl. eksterne vikartjenester 60 488 - 60 488
Annen lønn 26 500 26 400 100
Sosiale utgifter 9 912 086 12 122 049 -2 209 963
Kjøp som inngår i komm. tjenesteproduksjon 10 467 329 7 087 768 3 379 561
Internkjøp 1 999 559 3 505 000 -1 505 441
Kjøp som erstatter komm. tjenesteproduksjon 9 176 583 9 249 046 -72 463
Overføringsutgifter 26 370 179 26 539 700 -169 521
Kjøp av konsesjonskraft 11 471 253 11 646 000 -174 747
Skatt på kvotekraft 1 644 750 1 680 000 -35 250
Rente og finansutgifter 40 323 809 42 725 000 -2 401 191
Avsetninger til fond 5 210 736 4 000 000 1 210 736
Dekning av tidligere års merforbruk 5 913 990 5 914 700 -710
Overføring til investeringsregnskapet 1 500 000 1 500 000 -
Avskrivninger 33 656 285 23 597 706 10 058 579
Sum utgifter 164 516 087 156 045 050 8 471 037

Refusjoner syke- og fødselspenger -1 719 753 -1 507 000 -212 753
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -27 660 904 -25 615 546 -2 045 358
Overføringsinntekter ekskl. syke- og fødselsp. -590 209 -964 200 373 991
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -10 571 658 -8 400 000 -2 171 658
Rammetilskudd -252 642 403 -271 500 000 18 857 597
Skatt på inntekt og formue -238 902 617 -211 376 587 -27 526 030
Eiendomsskatt -44 288 928 -42 800 000 -1 488 928
Salg av konsesjonskraft -23 747 658 -23 722 000 -25 658
Salg av kvotekraft -6 030 000 -6 000 000 -30 000
Aksjeutbytte -7 162 842 -7 163 000 158
Rente og finansinntekter -2 526 407 -6 388 000 3 861 593
Bruk av fond -22 255 927 -23 775 128 1 519 201
Motpost avskrivninger -33 870 878 -22 803 000 -11 067 878
Sum inntekter -671 970 185 -652 014 461 -19 955 724

Sum område: 7 Fellesområder -507 454 097 -495 969 411 -11 484 686

Fellesområder består av diverse områder som ikke er naturlig å plassere under
resultatenhetene. Postene som inngår her er blant annet rammetilskudd, alle skatteinntekter,
konsesjonskraft og kvotekraft, tilskudd til interkommunal virksomhet, selvkostområder og
premieavvik på pensjon. Fellesområder viser for 2015 netto mindreforbruk på 11,5 mill. kr.
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1.3 Nærmere om avvik mellom budsjett og regnskap

1.3.1 Fast lønn

I tabell 3 fremgår det et samlet merforbruk på fast lønn på 4,7 mill. kr. Dette består i hovedsak
av et ikke fordelt effektiviseringskrav på 3,2 mill. kr. Resterende gjelder siste rest av stillinger
som kom inn som følge av utprøving av lange turnuser i 2012 og 2013 innenfor
hjemmetjenester.

1.3.2  Netto vikarutgifter inkl. kjøp av eksterne vikartjenester og refusjon
sykepenger

Tabell 5 viser netto merutgifter til vikarer. I dette beløpet er det også tatt med kjøp av eksterne
vikartjenester, samt refusjon av sykepenger.

Tabell 5 – Netto merforbruk vikarer

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Rådmann stab 931 582 1 346 042 -414 460
Samhandling (inkl. tildelingskontor) -239 202 -226 254 -12 948
Vei og gatelys -178 596 -155 000 -23 596
Eiendomsforvaltning -137 032 - -137 032
Plan og utvikling 25 519 62 992 -37 473
Skole 4 178 797 610 688 3 568 109
Barnehage 1 704 203 336 211 1 367 992
Barn og familie 86 335 -212 062 298 397
Integrering 283 209 41 357 241 852
Kultur 558 116 115 937 442 179
Institusjon (inkl. bemmanningskontor) 8 345 057 5 702 964 2 642 093
Hjemmetjenesten 6 506 952 5 283 178 1 223 774
Fauske storkjøkken 407 515 97 074 310 441
Helse 1 154 222 357 031 797 191
Nav -420 890 -70 000 -350 890

T O T A L T 23 205 787 13 290 158 9 915 629

Vikarbudsjettet for 2015 ble økt med 3,3 mill. kr sammenlignet med 2014. Merforbruket på
vikarer utgjør 9,9 mill. kr. i 2015, mens tilsvarende tall for 2014 var 10,7 mill. kr. Selv om
merforbruket er noe redusert, er dette ikke tilfredsstillende. For skoler er merforbruket økt fra
1,7 mill. kr i 2014 til 3,6 mill. i 2015.

Skolesektoren har et sykefravær på rundt 10 % fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær.
Dette genererer høye utgifter for sektoren. I tillegg utløser ulik møtevirksomhet med foresatte
og samarbeidspartnere behov for vikarer i skolen. Underveis i skoleåret oppstår det også nye
situasjoner og problemstillinger som må løses. Det kan gjelde utfordringer rundt enkeltelever,
grupper eller klasser. Alt dette gir utfordringer for kvalitet og økte utgifter for skolen. I 2015
har mange i skolen deltatt på videreutdanning, noe som også genererer fravær og vikarbruk.
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For hjemmetjenesten er merforbruket redusert fra 4,9 mill. kr i 2014 til 1,2 mill. i 2015. Dette
skyldes i hovedsak at budsjettet for vikarer ble betydelig styrket i 2015. Det må likevel tas
med at en klarte å redusere forbruket fra 7,9 mill. i 2014 til 6,5 mill. i 2015.

1.3.3  Sosiale utgifter

Mindreutgift på sosiale utgifter skyldes lavere negativt premieavvik enn beregnet i budsjett.

1.3.4  Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon omfatter formelt også
kjøp av eksterne vikartjenester. Da disse i praksis er knyttet til lønnsområdet og utfordringene
knyttet til vikarbruk, er de i stedet tatt med som en del av netto vikarutgifter, jf. tabell 5.

Tabell 6 – Merforbruk kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon
(ekskl. kjøp av eksterne vikartjenester)

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Politikk 4 084 249 3 717 379 366 870
Rådmann stab 9 914 669 9 948 300 -33 631
Samhandling (inkl. tildelingskontor) 251 264 221 312 29 952
Vei og gatelys 4 154 576 3 829 351 325 225
Plan og utvikling 4 063 628 3 865 714 197 914
Skole 13 102 298 12 278 339 823 959
Barnehage 2 288 130 2 949 441 -661 311
Barn og familie 6 257 293 6 243 122 14 171
Integrering 3 462 503 2 074 281 1 388 222
Kultur 5 304 163 4 600 270 703 893
Institusjon (inkl. bemmanningskontor) 9 426 889 8 720 933 705 956
Hjemmetjenesten 6 666 410 6 827 164 -160 754
Fauske storkjøkken 7 016 374 6 047 694 968 680
Helse 4 565 800 4 420 296 145 504
Nav 1 098 556 974 024 124 532

T O T A L T 81 656 802 76 717 620 4 939 182

Samlet merforbruk for disse postene utgjorde 4,9 mill. kr i 2015. Merforbruket i 2014
utgjorde til sammenligning 1,5 mill. kr. Merforbruk på integreringsenheten må sees i
sammenheng med økt bosetting i forhold til budsjett. Merforbruk på kultur skyldes større
aktivitet i forhold til budsjett og har sin motpost i merinntekter på inntektssiden.

I hovedsak er det 3 poster som utgjør merforbruket. Disse framgår av tabell 7.
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Tabell 7 – Konti med større merforbruk kjøp av varer og tjenester

Regnskap Budsjett Avvik
2 015 2 015

MATVARER 11 020 229 8 950 521 2 069 708
TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 6 288 499 5 253 566 1 034 933
AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V. 2 479 477 1 307 554 1 171 923

T O T A L T 19 788 205 15 511 641 4 276 564

Matvarer har et merforbruk på 2 mill. kr som i hovedsak fordeler seg med ca. kr 950 000,- på
hver av institusjon og storkjøkken.

Avviket på transport/drift av egne transportmidler gjelder skole og hjemmetjenesten med
henholdsvis kr 660 000,- og kr 230 000,-.

Når det gjelder merforbruket på lisenser er kr 670 000,- knyttet til skole og innføring av et
nytt skoleadministrativt system i 2015.

1.3.5  Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Tabell 8 – Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

TIL STATEN/STALIGE INSTITUSJONER 3 112 145 3 035 000 77 145
TIL FYLKESKOMMUNEN/FYLKESKOMM. INSTIT. 976 663 675 000 301 663
TIL ANDRE KOMMUNER/INSTITUSJONER 7 620 862 5 976 327 1 644 535
TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE 45 830 738 44 495 745 1 334 993
KJØP FRA IKS (KOMM. SELV DELTAKER) 10 286 205 10 289 539 -3 334
TIL KOMMUNALE FORETAK 43 260 353 42 979 009 281 344

T O T A L T 111 086 967 107 450 620 3 636 347

Merforbruk skyldes i hovedsak større refusjoner i forbindelse med arrangementer innenfor
kultur, og dette må igjen sees i sammenheng med tilsvarende beløp på inntektssiden. I tillegg
er det merforbruk når det gjelder refusjoner for gjesteelever innenfor skole.

1.3.6  Internkjøp/internsalg

Internkjøp og internsalg er ikke reelle utgifter eller inntekter, men kun en omfordeling mellom
de ulike resultatenhetene. Netto merinntekt på denne posten kommer til fradrag på
merforbruket på de ordinære utgiftspostene, jf. tabell 3 og 4.
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1.3.7  Skatt og rammetilskudd

Som tabell 4 viser, er det store avvik på postene rammetilskudd og skatt på inntekt og formue.
Dette har sin årsak i etterligning av to store selskaper som har gitt betydelig større
skatteinngang enn forutsatt i budsjett. Endringsavregningen for de to skattyterne skjedde i
oktober 2015, og ble overført til kommunen ved skatteoppgjøret for desember 2015. Dette
førte til at vi fikk trekk i inntektsutjevning (andel av rammetilskudd). Netto ga dette likevel
8,7 mill. kr mer i skatt/rammetilskudd enn budsjettert.

1.3.8  Finansinntekter/finansutgifter

Rente- og avdragsutgifter viser 2,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Årsaken er at avdrag på lån
ble 3,2 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes refinansiering på slutten av året.
Renteutgiftene ble 0,8 mill. kr lavere som følge av lavere rente året sett under ett. På den
andre siden bidro betydelig større trekk på kassekreditt til 1,6 mill. kr høyere utgifter på denne
posten i forhold til budsjett.

Når det gjelder finansinntekter ble disse 3,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes i sin
helhet vesentlig lavere avkastning på aktiv forvaltning enn budsjettert. Denne svikten påvirket
ikke bunnlinjen, siden hele beløpet var budsjettert avsatt til hjemfallsfondet.

1.4 Investeringsregnskapet

De største investeringene i 2015 fremgår av tabell 9 nedenfor.

Tabell 9 – Større investeringsprosjekt 2015 (brutto utgift)

Regnskap
2 015

6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 162 427 069
6011 Valnesfjord skole/Flerbrukshall 11 515 958
6040 FINNEID SKOLE 10 354 367
6140 VANNFORSYNING 10 049 840
6180 VEGPROSJEKTER 8 369 024
6200 BYGG EIENDOM INVESTERINGER 7 631 155
6160 AVLØP, RENSING, NETT 5 336 855
6080 ALLAKTIVITETSHUS 4 418 611
6024 STRANDPROMENADEN OPPGRADERING 3 556 473
6185 GATELYS 3 376 988

Det er bokført investeringer på til sammen 203 mill. kr eks. mva. i 2015.
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på 20,99 mill. kr. Udekket beløp
skyldes i hovedsak at det ikke ble tatt opp lån for å dekke 11 mill. kr av udekket beløp fra
2014, som gjaldt manglende salg av fast eiendom, samtidig som hele beløpet er dekket inn i
regnskapet. Videre er det et udekket beløp på 4,1 mill. kr på nye Valnesfjord skole som ikke
er finansiert fordi prosjektet var kommet lenger enn beregnet i budsjett. Til sist er det en del
mindre prosjekter med merforbruk.

Fordeling på enkeltprosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B i årsregnskapet.
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1.5 Nøkkeltall/analyse

De mest sentrale indikatorene er:

ð• Netto driftsresultat/resultatgrad
ð• Likviditet
ð• Langsiktig gjeld
ð• Egenkapital

1.5.1 Netto driftsresultat/resultatgrad

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer, og er et
mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
mener netto driftsresultat som andel av sum driftsinntekter (netto resultatgrad) bør ligge på ca.
2 % for at økonomien kan betegnes som sunn. Fauske kommune er langt unna et slikt nivå,
noe som er et klart tegn på en økonomi som ikke er i balanse.

Tabell 10 – Utvikling resultatgrad

2015 2014 2013 2012

Sum driftsinntekter i regnskapet 754 492 197 716 681 906 712 117 943 716 681 906

Netto driftsresultat i regnskapet -7 704 247 -20 662 550 6 107 000 1 845 000

Netto resultatgrad -1,02 % -2,88 % 0,86 % 0,26 %

Tabellen ovenfor viser utviklingen i netto resultatgrad de siste 4 årene basert på
regnskapstallene uten korreksjon for premieavvik og momskompensasjon fra investeringer.

1.5.1.1 Analyse av netto driftsresultat
For å få et mer riktig bilde av driften, er det nødvendig å se bort fra en del regnskapsposter
som påvirker driftsresultatet, men som ikke bør være med når en betrakter den ordinære
driften av kommunen. Følgende poster må det korrigeres for:

ð• Inntektsført premieavvik på pensjon
ð• Inntektsført momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskap

Momskompensasjon fra investeringer lå fram til og med 2013 som en del av driftsinntektene,
men disse er fra og med 2014 flyttet over til investeringsregnskapet.

Ut fra de vurderinger som er gjort ovenfor kan vi sette opp følgende tabell som viser
korrigerte driftsinntekter/-utgifter og korrigert netto driftsresultat.



13

Tabell 11 – Netto driftsresultat korrigert for premieavvik og momskomp. fra investeringer

2015 2014 2013 2012

Sum driftsinntekter i regnskapet 754 492 197 716 682 000 708 193 000 687 856 000

Netto driftsresultat i regnskapet -7 704 247 -20 663 000 6 107 000 1 845 000

Netto resultatgrad før korrigering -1,02 % -2,88 % 0,86 % 0,27 %

Inntektsført positivt netto premieavvik 0 -14 173 000 - -15 903 000

Inntektsført momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskap 0 - -13 752 000 -10 981 000

Korreksjon momskomp investeringer flyttet til investeringsregnskapet

Korrigerte driftsinntekter 754 492 197 702 509 000 694 441 000 660 972 000

Korrigert netto driftsresultat -7 704 247 -34 836 000 -7 645 000 -18 451 000

Korrigert netto resultatgrad -1,02 % -5,00 % -1,10 % -2,80 %

Grunnen til at det er viktig å se på korrigert netto resultatgrad, er at positivt premieavvik er en
inntekt som forbedrer driftsresultatet uten at det gir en tilsvarende positiv kontantstrøm.
Inntektsført momskompensasjon fra investeringer var fram til og med 2013 inntektsført i
driftsregnskapet. Dette gjorde at kommuner med store investeringer fikk kunstig høye
driftsinntekter, som deretter falt tilsvarende i år uten investeringer.

1.5.3 Likviditet

Kommunens likviditet avgjør i hvilken utstrekning kommunen evner å dekke sine kortsiktige1

betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller, med andre ord om kommunen er i stand til å
betale lønn til sine ansatte og betale regninger fra sine leverandører etter hvert som de
forfaller.

Trekker vi kortsiktig gjeld fra omløpsmidlene framkommer det som kalles arbeidskapitalen.
Denne viser hva kommunen sitter igjen med hvis alle disse postene gjøres om til kontanter.

1 Omløpsmidlene er korrigert for balanseførte positive premieavvik, som ikke er en reell fordring. Kortsiktig
gjeld er korrigert for balanseført inntekt fra salg kvotekraft 2008, som etter pålegg fra Fylkesmannen skal
inntektsføres over 10 år. Posten utgjør pr. 31.12.2015 24,12 mill. kr, og er heller ikke en reell gjeldspost i
forhold til likviditetsvurderingene.
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Tabell 12 – Likviditetsgrad 1 og 2

2015 2014 2013 2012

Omløpsmidler 258 447 000 282 751 000 289 042 000 322 952 000
Kortsiktig gjeld 231 100 000 250 549 000 132 021 000 140 138 000
Arbeidskapital 27 347 000 32 202 000 157 021 000 182 814 000

Gjeld kvotekraft 24 120 000 30 150 000 36 180 000 42 210 000

Kortsiktig gjeld fratrukket kvotekraft gjeld 206 980 000 220 399 000 95 841 000 97 928 000

Likviditetsgrad 1
2015 2014 2013 2012

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 1,12 1,13 2,19 2,30

2015 2014 2013 2012
Sum omløpsmidler 258 447 000 282 751 000 289 042 000 322 952 000
Ubrukte lånemidler 1 983 206 176 000 62 194 000 72 913 000
Finansielle papirer 129 058 000 128 674 000 126 194 000 121 741 000
Balanseført premieavvik netto 47 340 000 56 317 000 41 223 000 45 900 000
Mest likvide omløpsmidler 80 065 794 97 584 000 59 431 000 82 398 000

Likviditetsgrad 2
2015 2014 2013 2012

Mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld 0,39 0,44 0,62 0,59

Tabellen over viser at arbeidskapitalen er betydelig svakere i 2014 og 2015 sammenlignet
med tidligere år. I hovedsak skyldes dette at låneopptak sent på året var en del av
bankbeholdningen i 2012 og 2013, mens det ikke ble tatt opp lån på slutten av året i 2014 og
2015. Disse to årene var det tvert i mot slik at utbetalinger til leverandører på store
investeringsprosjekt som Vestmyra skole ble dekket gjennom øvrige likvide midler. Dette
førte igjen til at driftslikviditeten etter hvert ble meget svak, og enkelte måneder var trekket
maksimalt på kassekreditt.

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i %, og bør som
tommelfingerregel være større enn 2. Tallet for Fauske kommune i 2015 er 1,12.

Arbeidskapital og likviditetsgrad 1 er interessant i forhold til å se trender over tid, men er
altfor upresist fordi det inneholder beløp som ikke er likvide på kort sikt samt at de inneholder
ubrukte lånemidler som er øremerket investeringer.

Likviditetsgrad 2 (driftslikviditetsandelen) tar hensyn til at ikke alle omløpsmidler er
tilgjengelig til en hver tid. Det er derfor justert for kommunens finansplasseringer og ubrukte
lånemidler. Dette nøkkeltallet bør som tommelfingerregel være større enn 1, og tabellen viser
at den for 2015 er på 0,39.
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Likviditetsgrad 2 er som nevnt innledningsvis det nøkkeltallet som gir best informasjon om
likviditetssituasjonen på kort sikt. Den viser at den likvide situasjonen pr. 31.12.2015 er for
svak.

Likviditetsgrad 1 og 2 viser kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen per 31.12.2015. For å få et
mer utdypende bilde av situasjonen, er det mer interessant å se på beholdningen på
hovedfoliokonto (den konto som brukes til alle inn- og utbetalinger i kommunen).

Figur 1 – Utvikling likviditet 2015 (nederste kurve) sammenlignet med 2014

I den løpende drift er kommunen avhengig av å ha tilstrekkelig tilgjengelig likviditet til å
betale lønn og andre løpende forpliktelser. Figuren viser at Fauske kommune i store deler av
året er avhengig av betydelig kassekreditt for å dekke løpende forpliktelser.

Oppsummert viser tallene at Fauske kommune har en likviditet som er alt for svak. Det er tre
hovedårsaker til dette. For det første har driftsnivået over flere år vært for høyt, noe som betyr
at vi betaler mer ut til lønn og kjøp av varer og tjenester, enn vi får inn av inntekter. Så lenge
dette fortsetter svekkes likviditeten ytterligere. Det andre er positivt premieavvik på 47 mill.
kr som påvirker likviditeten direkte. Det tredje er at en stor del av egenkapitalfondene er
benyttet til både drift og investeringer de siste 3 årene.

1.5.4 Lånegjeld

Tabell 13 nedenfor viser kommunens rente- og avdragsbelastning som andel av brutto
driftsinntekter.

Tabell 13 – Andel renter og avdrag av brutto driftsinntekter

2015 2014 2013 2012

Brutto driftsinntekter 754 492 197 716 682 000 708 193 000 687 856 000

Rente og avdragskostnad 40 382 000 40 339 000 36 333 000 34 161 000

Rente og avdrag - andel av brutto driftsinntekter 5,35 % 5,63 % 5,13 % 4,97 %

Tallene viser ingen stor endring de siste årene. Det er viktig å understreke at konsekvensene
av de store låneopptakene de siste årene vil slå inn for fullt i fra og med 2017.
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1.5.5 Egenkapital - fondsbeholdning

Tabell 14 – Oversikt fondsbeholdning

Regnskap 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011

Disposisjonsfond 4 694 000 604 000 7 992 000 12 393 000 12 393 000

Ubundne investeringsfond 3 681 000 4 324 000 29 403 000 53 598 000 56 586 000

Sum frie egenkapitalfond 8 375 000 4 928 000 37 395 000 65 991 000 68 979 000

Bundne driftsfond 30 073 000 49 590 000 59 689 000 59 196 000 62 188 000

Bundne investeringsfond 18 203 000 15 640 000 11 318 000 8 221 000 5 123 000

Sum bundne egenkapitalfond 48 276 000 65 230 000 71 007 000 67 417 000 67 311 000

56 651 000 70 158 000 108 402 000 133 408 000 136 290 000

Som tabell 14 viser, er den samlede fondsbeholdningen sterkt redusert de siste årene. Mens
total beholdning utgjorde 136 mill. kr i 2012 er den nå redusert til 56,6 mill. kr i 2015.

1.5.5.1 Ubundne fondsmidler
Disposisjonsfond skal bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts- og
investeringsregnskapet.

Per 31.12.2015 er det til sammen 4,7 mill. kr avsatt på disposisjonsfond. Økning i forhold til
2014 har sin årsak til at avsatt ubrukt integreringstilskudd som fra tidligere år var avsatt på
bundet driftsfond, er overført til disposisjonsfond. Integreringstilskudd er ikke øremerket og
skal dermed ikke settes på bundet fond

Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i
investeringsregnskapet. Per 31.12.2015 er beholdningen 3,7 mill. kr. Denne består i hovedsak
av tomtefond på 1,3 mill. kr og spillemiddelfond på 1,7 mill. kr.

1.5.5.2 Bundne fondsmidler
Bundne fondsmidler består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Felles for disse
er at de er bundet opp av eksterne aktører i form av tilskudd, øremerkede midler og gaver.
Midlene kan ikke benyttes fritt av kommunen, men kun benyttes til de formål de er bestemt
for. Per 31.12.2015 består bundne driftsfond av 30,1 mill. kr (herav hjemfallsfond på 20,6
mill. kr og næringsfond på 1,5 mill. kr). Bundne investeringsfond utgjør 18,2 mill. kr og
består i hovedsak av ekstraordinære nedbetalinger fra kunder på Husbankens formidlingslån.

1.5.6 Finansielle plasseringer

Fauske kommune har plassert midler fra tidligere hjemfallsutbetalinger i såkalt aktiv
forvaltning i henholdsvis Pareto og Sparebank 1 Forvaltning.
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Tabell 15 – Oversikt urealisert verdiendring aktiv forvaltning

Plassering 31.12.2015 31.12.2014 Endring

Hjemfallsfond Plassering Pareto 27 215 360 27 985 000 -769 640

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning 25 803 178 24 650 000 1 153 178

Utvikling samlet portefølje 53 018 538 52 635 000 383 538

Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god
avkastning.

Urealisert verdistigning i 2015 utgjør 0,38 mill. kr fordelt med -0,77 mill. kr på Pareto og
+1,15 mill. kr på Sparebank 1 Forvaltning.

1.5.6.1 Pareto
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto Aksje Norge
A og Pareto høyrente.

Pareto Aksje Norge A er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut
fra de ledende selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet
risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som
forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper
med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er
solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising.

Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og
industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi
fondet en høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i
hovedsak investere i obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon
ligger mellom null og to år. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for
banker, pensjonskasser og forsikringsselskap.

Figur 2 – Utvikling gjennom året Pareto
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1.5.6.2 Sparebank 1 Forvaltning
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement.

Figur 3 – Utvikling gjennom året Sparebank 1 Forvaltning
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1.6 Foreløpig KOSTRA-statistikk

Tabellene nedenfor viser en del sentrale nøkkeltall fra KOSTRA-statistikkene 2015. Vi gjør
oppmerksom på at tallene for 2015 er foreløpige tall. Reviderte tall vil offentliggjøres av
Statistisk sentralbyrå i juni 2016.

Tabell 16 – Utvikling KOSTRA Fauske kommune 2011-2015

Finansielle nøkkeltall 2011 2012 2013 2014 2015
Frie inntekter i kroner per
innbygger, konsern 43 245 46 230 47 908 48 871 51 181
Langsiktig gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter, konsern 196 203 217 218 236
Arbeidskapital ex. premieavvik i
prosent av brutto driftsinntekter,
konsern 22,40 20,10 16,40 -2,70 -1,30
Netto lånegjeld i kroner per
innbygger, konsern 40 806 44 309 48 961 53 375 70 907
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5
år i kroner, barnehager, konsern 122 399 128 494 125 308 128 466 134 277
Netto driftsutgifter grunnskolesektor
(202, 215, 222, 223), per innbygger,
konsern 12 769 13 454 13 045 14 252 14 160
Netto driftsutgifter pr. innbygger i
kroner, kommunehelsetjenesten,
konsern 2 644 2 755 2 609 2 851 3 249
Netto driftsutgifter pr. innbygger i
kroner, pleie- og omsorgtjenesten,
konsern 16 152 17 592 16 925 18 200 17 758
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten
pr. innbygger 20-66 år, konsern 3 668 3 458 4 195 4 902 4 218
Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barnevernstjenesten, konsern 10 159 11 136 9 244 9 261 10 012
Netto driftsutgifter, administrasjon
og styring, i kr. pr. innb., konsern 4 478 5 089 4 721 5 371 5 253
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass 92,5 90,3 94,9 92,1 94,6
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning 19,1 16,7 15,3 14,1 8,6
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten 11,3 11,4 11,3 11,8 12,1
Fysioterapiårsverk per 10 000
innbyggere,
kommunehelsetjenesten 6,9 8,2 8,1 8,7 9,1
Andel plasser i enerom i pleie- og
omsorgsinstitusjoner 100 100 100 90,5 90,5
Andel innbyggere 80 år og over
som er beboere på institusjon 15,7 15,6 14,6 14 13,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i
alderen 20-66 år, av innbyggerne
20-66 år 4,7 4,2 5,2 5 4,9
Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-17 år 7,4 7,4 5,5 5,4 6,7
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Tabell 17 – KOSTRA-tall 2015

Fauske
Kommune

Kostragruppe
12

Nordland
Fylke

Landet uten
Oslo

2015 2015 2015 2015

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -1,1 2,6 1,7 2,5

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -0,6 2,8 2,7 2,9

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 51 181 54 133 53 784 49 762

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 236 229 231 217
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter,
konsern -1,30 16,3 15,4 19,6

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 70 907 80 598 65 667 61 391

Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager,
konsern 134 277 132 061 129 701 130 549
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per
innbygger, konsern 14 160 15 278 13 482 12 703
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten,
konsern 3 249 3 154 3 098 2 384
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og
omsorgtjenesten, konsern 17 758 19 563 18 855 16 197
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år,
konsern 4 218 .. .. 3 222
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten,
konsern 10 012 9 956 9 222 8 323
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.,
konsern 5 253 5 065 5 483 4 265

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,6 91,5 92,5 91,1

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,6 9,5 9,9 7,9

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 12,1 11,7 13,2 10,5
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten 9,1 10,7 9,6 9

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 90,5 93,9 94,4 94,4

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,8 14,1 14,4 13,1
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne
20-66 år 4,9 .. .. 3,9

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,7 : : 4,8

1.7 Personal

1.7.1  Etikk

Fauske kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet, både
for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til
den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter å
forholde seg lojal til de vedtak som er truffet. Åpenhet og redelighet skal være grunnlaget for
tillit mellom kolleger og i forholdet til innbyggere.

Gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer
Kommunens etiske retningslinjer gjennomgås årlig i avdelingene.

WebSak (kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem)
Fauske kommune ønsker en god og åpen dialog, ikke bare med sine ansatte, men også med
sine innbyggere. Postlister er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og de som ber om det
får innsyn i dokumenter. Kommunen har en kursserie som startet i 2014 som omhandler
offentlighetsloven og forvaltningsloven. Dette arbeidet fortsatte i 2015. Alle som har ansvar i
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WebSak har hatt gjennomgang av offentlighetsloven og forvaltningsloven, samt at rutiner for
gradering av inngående og utgående post er gjennomgått.

Kommunens hjemmeside og Facebook
Det er viktig for Fauske kommune å få ut informasjon til så mange som mulig på kortest
mulig tid. Til dette brukes kommunens hjemmeside og Facebook aktivt.

Intervju
Samtlige nyansatte gjennomgår intervju og referansesjekk før tilsetting skjer. Her blir tema
som lojalitet og holdninger tatt opp og vurdert sammen med totalbildet av kandidaten, i tillegg
til referansesjekk.

Medarbeidersamtale/daglig drift
Kommunen har en lav terskel for å ta opp hendelser med den enkelte ansatte dersom det er
ønske om endret adferd. Dette gjøres der det anses nødvendig, og så raskt som mulig etter en
eventuell hendelse. Etiske holdninger og retningslinjer er også et tema i medarbeidersamtaler
som gjennomføres årlig.

Verdikort
Enhet institusjon innenfor samhandlingsområde Helse og omsorg har engasjert alle ansatte til
å si noe om visjon, verdier og målsettinger for arbeidsplassen. Ut fra dette har de satt ord på
hva som er god etisk standard i deres tjeneste. Alle ansatte samles en gang per år på seminar
hvor dette gjennomgås. Enhet Institusjon har utarbeidet et verdikort hvor disse holdningene
fremkommer, samt en brosjyre som er tilgjengelig for brukere og deres pårørende.

1.7.2 Likestilling

I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjennomføres det flere tiltak i Fauske
kommune.

Ved tilsettinger gjennomføres det moderat kjønnskvotering ved at kvinner oppfordres til å
søke ledige lederstillinger.

Kommunen har lik lønn for likt arbeid uansett kjønn. Gjennomsnittsinntekten er lavere for
kvinner enn menn fordi det er flest kvinner i lavtlønnsyrkene. Utviklingen de siste årene er at
denne differansen reduseres.

Det arbeides kontinuerlig i kommunen med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger.
Dette er et likestillingsfremmende tiltak, fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de
aller fleste uønskede «småstillingene».

Alder blir aldri vurdert som et diskvalifiserende kriterium ved ansettelser i Fauske kommune,
en prøver alltid å ansette den søkeren som totalt sett har de beste kvalifikasjonene vurdert i
forhold til saklige kriterier.
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1.7.3  Sykefravær

Vi ser en svak negativ utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune i
2015 sammenlignet med året før:

ð• Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. desember 2014: 9,1 %
ð• Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 31. desember 2015: 9,6 %

I juni og august måned var økningen på hhv. 1,6 % og 1,5 %. Likevel ser vi en positiv
utvikling på slutten av året der fraværet faller med hhv. 0,6 % og 1,1 % i november og
desember.

Korttidsfraværet har økt med ca. 0,2 %. Langtidsfraværet er økt med 0,4 % og er dermed
hovedårsaken til den totale økningen.

Figur 4 – Utvikling sykefravær 2014 vs. 2015

Endring på de ulike samhandlingsområdene:
2014 2015 Endring

ð• Helse og omsorg: 12,3 % 11,2 % -  1,1 %
ð• Oppvekst/kultur: 7,8 % 8,9 % + 1,1 %
ð• Rådmannens stab: 5,4 % 8,2 % + 2,8 %
ð• Fauske Eiendom: 7,9 % 9,4 % + 1,5 %

Økningen ved rådmannens stab skyldes en markant oppgang i langtidsfravær på 2,4 %, og det
samme kan sies om Fauske Eiendom der langtidsfraværet har økt med 3,9 %.

Alt i alt ser vi en svak negativ trend i Fauske kommune totalt, unntatt Helse og omsorg, hvor
det jobbes godt med å få ned sykefraværet og øke arbeidsnærværet.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
TOTALT 2014 10,8 % 10,6 % 10,9 % 10,6 % 9,1 % 7,7 % 5,7 % 5,9 % 8,0 % 9,5 % 10,5 % 10,6 %
TOTALT 2015 11,7 % 11,9 % 10,4 % 9,6 % 9,9 % 9,3 % 6,8 % 7,4 % 9,2 % 9,0 % 9,9 % 9,5 %
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1.8 Internkontrolltiltak for å sikre betryggende kontroll

Kommunelovens § 23.2 omhandler rådmannens internkontroll. Det fremkommer der at
rådmannen skal se til at virksomheten er gjenstand for ”betryggende kontroll”, uten at dette er
konkretisert eller operasjonalisert fra lovgiver eller departement.

Risikovurderinger er et svært viktig grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av
risiko utføres og dokumenteres på ulike nivåer og i ulike dokumenter i kommunen, men er ikke
helhetlig utformet. Rådmannen vurderer at det fortsatt er et behov for et mer helhetlig grep og
ytterligere formaliseringer.

Dagens IKT-systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god
måte, både knyttet til personalmessige forhold, effektuering av økonomiske forpliktelser og i
saksbehandling.

Fauske kommune har implementert et kvalitets- og styringsverktøy kalt Risk Manager.
Her har kommunen felles dokumentsamling og avvikssystem. Alle ansatte, både fast ansatte
og midlertidig ansatte, har tilgang til dette.

I dokumentsamlingen ligger til en hver tid sist oppdaterte og gjeldende rutiner, prosedyrer og
skjema for kommunen. Det er også linket opp til aktuelt lovverk. Hver enhet har sitt område
som er gjeldende for underliggende avdelinger. Servicefunksjoner som servicetorg, personal
og lønn, innkjøp og IKT og sikkerhet har fellesfunksjoner som gjelder for hele kommunen.

Avvikssystemet er elektronisk. Ansatte har sin profil tilknyttet sitt arbeidssted hvor de kan
melde avvik på HMS, tjenestekvalitet, forbedringsforslag, informasjonssikkerhet og intern
varsling. Avviket sendes direkte til nærmeste leder for behandling. Nærmeste leder blir varslet
om avviket via e-post med en tidsfrist for lukking. Melder kan følge avviket hele tiden så
fremt det ikke er meldt anonymt, og vil få en e-post når avviket er lukket.

2 Resultatvurdering samhandlingsområder

Tabellen nedenfor viser netto forbruk per samhandlingsområde i 2015.

Tabell 18 – Netto forbruk per samhandlingsområde 2015

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Politisk 10 056 009 10 615 894 -559 885
Administrasjon 29 216 521 30 813 967 -1 597 446
Plan og kommunaltekniske tjenester 55 458 750 56 270 404 -811 654
Oppvekst og kultur 206 456 454 212 421 548 -5 965 094
Helse og omsorg 205 956 328 189 944 939 16 011 389
Ikke fordelt drift - -4 097 341 4 097 341

T O T A L T 507 144 063 495 969 411 11 174 652
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2.1 Oppvekst og kultur

Tabell 19 – Netto forbruk 2015 for Oppvekst og kultur

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Oppvekst og kultur
Skole 114 366 222 110 903 206 3 463 016
Barnehage 56 226 616 58 213 290 -1 986 674
Barn og familie 29 371 119 28 948 359 422 760
Integrering -7 415 576 -251 826 -7 163 750
Kultur 13 908 073 14 608 518 -700 445
Sum Oppvekst og kultur 206 456 454 212 421 548 -5 965 094

Samlet sett går samhandlingsområdet for oppvekst og kultur med ca. 6 millioner i
mindreforbruk. Dette skyldes hovedsakelig økt aktivitet og dermed økte inntekter på enhet
Integrering, men også positive resultater for enhet Barnehage og enhet Kultur.

Området har hatt et særs utfordrende år i forhold til følgende områder:
ð• Usikkerhet knyttet til skolestruktur og nedleggelse/opprettelse av skoler i

sentrum.
ð• Tvistesak og forhandlinger med private barnehager om tilskuddsberegning fra

tidligere år.
ð• PPT overført som kommunal tjeneste og underlagt enhetsleder Barne- og

familieenheten.
ð• Enhet Integrering splittet i to, og underlagt skoleenheten (Voksenopplæringen)

og Barne- og familieenheten (Flyktningetjenesten).
ð• Opprettingen av 2 mottak for unge, enslige asylsøkere og mottak i Sulitjelma

som har gitt vedvarende og økt press på tjenesteapparatet.

Alle disse faktorene har gjort det krevende å levere innenfor budsjettrammene, og all økt
aktivitet har gjort det vanskelig å ha full oversikt over inntekter og utgifter underveis i
regnskapsåret 2015. Mange av disse faktorene vil være mer stabile størrelser i 2016, selv om
det er knyttet usikkerhet rundt utgifter/inntekter knyttet til mottakene og den generelle
bosettingen av flyktninger i kommunen, samt endelig skolestruktur.

Samhandlingsområdets ansatte har opplevd året som meget krevende, noe det økte
sykefraværet på enkelte av områdene nok er en indikator på.

2.1.1 Skole

Enhet Skole hadde et merforbruk i 2015 på i overkant av kr 3,4 mill. kr. Merforbruket knytter
seg hovedsakelig til fellesområde skole og Vestmyra skole, og skyldes følgende faktorer:

ð• Kr 670 000,- i merforbruk på lisenser og andre avtaler, som blant annet skyldes
innføring av nytt skoleadministrativt system i 2015.

ð• 2,1 mill. kr i merforbruk til andre kommuner/institusjoner knyttet opp til
gjesteelever.
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ð• 4,8 mill. kr i merforbruk på vikar, bl.a. som følge av økende sykefravær
gjennom året i sektoren.

På utgiftssiden var merforbruket på totalt 7,5 mill. kr, men økte inntekter gjennom året på 3,4
mill. kompenserte noe for dette.

Refusjon sykepenger ble 1,3 mill. kr høyere enn budsjettert, og sektoren hadde 2,1 mill. kr
mer i overføringsinntekter enn budsjettert.

Nedenfor vises en oversikt over antall barn i de ulike skolene/klassene i Fauske kommune for
skoleåret 2015/2016. Tallene er fra september 2015, og dermed før antall elever i Sulitjelma
økte pga. barn fra mottaket.

Tabell 20 – Antall ordinære elever skoleåret 2015/2016

De tiltak som var vedtatt i budsjettet er gjennomført i varierende grad:
ð• Reduksjon i 3 årsverk er gjennomført fra august 2015.
ð• Driftsstans Kosmo gjennomført fra august 2015.
ð• Reduksjon gjesteelever er gjennomført som planlagt iht. budsjett per juni 2015,

men samtidig har vi fått nye elever fra skolestart i august 2015, og det er
dermed blitt en økt utgift på denne posten.

ð• Reduksjon datalisenser har ikke latt seg gjennomføre i 2015 grunnet overgang
til nytt skoleadministrativt system da det gamle fases ut fra leverandør.

ð• Reduksjon inventar gjennomført.

Valnesfjord Finneid Erikstad Hauan Vestmyra Sulitjelma Totalt
1. trinn 18 21 24 19 26 1 109
2. trinn 19 19 24 16 26 2 106
3. trinn 13 27 22 17 19 0 98
4. trinn 19 25 9 17 21 7 98
5. trinn 18 22 15 16 20 7 98
6. trinn 20 25 24 45 4 118
7. trinn 18 24 23 46 5 116
8. trinn 24 69 3 96
9. trinn 24 80 4 108
10. trinn 21 108 7 136
1.-4. sum 69 92 79 69 92 10 411
5.-7. sum 56 71 62 16 111 16 332
8.-10. sum 69 0 0 0 257 14 340
Sum totalt 194 163 141 85 460 40 1083
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2.1.2 Barnehage

Enhet barnehage gikk med 1,98 mill. kr i mindreforbruk i 2015, og dette skyldes følgende
faktorer:

ð• Tilbakebetaling av kr 800 000,- i tilskudd fra ikke-kommunale barnehager.
ð• Betaling fra Sørfold kommune på 1,2 mill. kr for bruk av barnehageplasser i Fauske

kommune, for barn med bostedsadresse Sørfold.
ð• Redusert utbetaling til ikke-kommunale barnehager som følge av reduksjon i antall

barn som hadde tilbud om barnehageplass i private barnehager, i snitt 4
barnehageplasser, noe som utgjør ca. kr 400 000,-.

I tillegg utbetalte enheten økte refusjoner til barnehagene som følge av vedtak om redusert
foreldrebetaling i familier med lav inntekt på i overkant av kr 400 000,-.

Ser vi på driften av de kommunale barnehagene i 2015, så ser vi at samtlige barnehager har
holdt sine budsjett for 2015 og leverer et positivt driftsresultat. Når det gjelder regnskapet som
er knyttet til styrket barnehagetilbud, går dette i balanse sett opp mot budsjett, og viser et
mindreforbruk på kr 35 000,-. Utgiftene her knytter seg i hovedsak til styrket barnehagetilbud
for barn i både kommunale og ikke-kommunale barnehager som har behov for og rett til
spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7. Behovet for styrket barnehagetilbud er
ikke statisk, og vil derfor være en variabel faktor i både budsjett- og regnskapssammenheng.

Sykefraværet i barnehagene er fremdeles høyt, og dette gir seg utslag i et merforbruk på
vikarutgifter. Noe av dette dekkes inn som følge av økte refusjoner i sykepenger, men det er
likevel ikke nok til å dekke inn vikarutgiftene, spesielt ved korttidsfravær.

Nedenfor vises en oversikt over antall barn med barnehageplass i Fauske kommune i 2015,
sammenlignet med 2014.

Tabell 21 – Antall barn i barnehage 2014 og 2015

Antall barn i ordinær barnehage År 2015 År 2014
Antall barn totalt (1-5 år) 417 431
Antall barn 3-5 år 269 286
Antall barn 1-2 år 148 145

2.1.3 Barne- og familieenheten

Barne- og familieenheten hadde i 2015 et merforbruk på kr 422 760,-. Merforbruket knytter
seg til ikke-budsjetterte utgifter på energi og renhold i leide lokaler. I tillegg kom det en del
utgifter på slutten av året ved etablering av flyktningmottakene. Dette utløste noe overtid samt
utgifter til utstyr og hygienetiltak.

Helsesøstertjenesten ble styrket i budsjettet for 2015 ved at det ble opprettet en ny stilling som
helsesøster. Høsten 2015 ble det åpnet tre flyktningmottak i Fauske kommune som har gitt økt
behov for helsesøstertjenester fra Barne- og familieenheten. Dette var det ikke budsjettert
med, i og med at det ikke var noen flyktningmottak i Fauske da budsjettet ble vedtatt.

De vedtatte tiltakene i budsjettet for 2015 er i stor grad gjennomført, men antall barn i tiltak
har ikke blitt redusert så mye som forutsatt i budsjettet, og det samme gjelder utgifter til
advokat.



27

2.1.4 Integrering

Enhet Integrering hadde et høyt aktivitetsnivå i 2015. Høyt antall bosatte og flere på
introduksjonsprogram øker statstilskuddet. Antall elever på Voksenopplæringen har økt
drastisk ved etablering av 3 mottak i kommunen. De har nå 260 elever. Dette forklarer
overforbruk på vikarutgifter og annen lønn.

Til sammen fører dette til økte utgifter, men også til økte overføringsinntekter.
Mindreforbruket innenfor samhandlingsområde Oppvekst og kultur skyldes i hovedsak økt
integreringstilskudd som følge av bosetting av mange flyktninger i desember 2015.

2.1.5 Kultur

Enhet kultur hadde i 2015 et mindreforbruk på kr 700 455,-. Overskuddet skyldes i hovedsak:

ð• Vakanser i kulturskole (utover det som var vedtatt i budsjett), kino og idretts- og
friluftsavdelingen.

ð• Søkte prosjektmidler hvor egeninnsats i form av arbeid var del av søknaden, og
dermed merinntekt.

ð• Publikumsøkning for kino og Fauskebadet.

Reduksjon i tilskuddsmidler på kr 105 000,-, nedbemanning kulturskolen, samt endring av
stillingsstørrelse Sulitjelma ungdomsklubb, og nedbemanning grunnet stengning av
Sulisbadet er gjennomført og iverksatt.

Sykefraværet i enhet kultur er redusert fra 2,6 % i 2014 til 1,3 % i 2015. Fauskebadet,
fritidsklubbene og kinoen har hatt en økning i besøkstallene for 2015 sammenlignet med
2014, jf. tabellen nedenfor. Kinoen har i 2015 satt besøksrekord. Biblioteket har avsluttet
eksterne depoter, og har dermed en nedgang i utlånet. Biblioteket har hatt en markant økning i
antall arrangement med ca. 15 % og over 150 % økning i antall deltakere på arrangement.
Elevtallet ved kulturskolen er for 2015 tilnærmet likt foregående år. Idrett og friluftsliv har
hatt et produktivt år med etablering av en kunstgressbane i Sulitjelma, opparbeiding av to
turstier, merking av 7 turstier samt en sykkelrute.

Tabell 22 – Publikumstall 2015 for kulturtjenestene

Årstall Tjeneste Bibliotek* Fauskebadet** Fritidsklubber*** Kulturskolen**** Kino*****
2014 52002 10467 118 197 15615

2015 42248 12174 138 196 17172

Prosentvis endring -18,7 16,3 16,9 -0,5 9,9

* Totalt utlån
** Publikumbesøk offentlig bad+badebursdag
***Gjennomsnittlig ukentlig besøk
****Elevtall ved årsskiftet
*****Publikumsbesøk inklusive bursdagskino, kinoeventer
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2.2 Helse og omsorg

Tabell 23 – Netto forbruk 2015 for Helse og omsorg

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Helse og omsorg
Samhandling (inkl. tildelingskontor) 5 361 596 6 383 806 -1 022 210
Institusjon (inkl. bemanningskontor) 71 737 572 66 885 690 4 851 882
Hjemmetjenesten 74 497 919 68 937 505 5 560 414
Fauske storkjøkken 3 688 222 2 070 990 1 617 232
Helse 35 639 469 32 740 585 2 898 884
Nav 15 031 548 12 926 363 2 105 185
Sum Helse og omsorg 205 956 326 189 944 939 16 011 387

Samhandlingsområde Helse og omsorg har et merforbruk på i overkant av 16 mill. kr. De
fleste tjenesteproduserende enhetene bidrar til merforbruket. Merforbruket er i stor grad økte
personalutgifter eller manglende inntekter i sykepengerefusjon. Manglende inntekter i
sykepengerefusjoner er i seg selv positivt, da sykefraværet ved flere avdelinger er
nedadgående. I tillegg er det noe manglende finansiering av eksisterende tiltak og tjenester.

Økte personalutgifter er en konsekvens av økt tildeling av tjenester og behov for sosial-,
helse-, pleie- og omsorgstjenester. Spesielt ser vi dette innenfor institusjonsdriften og de
hjemmebaserte tjenestene. Befolkningens behov for kommunale helse- og omsorgstjenester er
økende og i stor endring. Kravet til innhold, kvalitet og kvantitet i de ulike tjenestene har de
siste 4 årene, etter samhandlingsreformen, endret seg vesentlig. Tjenestenes nåværende
sammensetning og innhold vil ikke bidra til å bedre de økonomiske utsiktene for 2016.

2.2.1 Samhandling

Samhandling hadde et mindreforbruk på 1 mill. kr som hovedsakelig gjelder lavere utbetaling
enn budsjettert i forbindelse med utskrivningsklare pasienter.

2.2.2 Institusjon

Institusjon har i hele 2015 hatt pasientsituasjoner på avdeling for demente som har vært
ressursmessig og økonomisk krevende, og dette har vært nødvendig for å sikre forsvarlig
helsehjelp. Dette har medført overforbruk på lønnsutgifter. Enheten har et merforbruk på kjøp.
Dette gjelder primært for høye utgifter på matvarer, og at enheten har måttet byttet ut
maskiner på vaskeri og mange hvitevarer på avdelingene.

De aller fleste avdelinger har stor nedgang på sykefravær, noe som har gitt betydelig svikt i
inntekter på refusjon av sykepenger. Dette slår negativt ut på resultatet til enheten.

Det er i løpet av 2015 trukket ned 2 mill. kr fra budsjettrammen, som et bidrag i kommunens
generelle nedtrekk på til sammen 8 mill. kr. Dette bidrar til å forsterke enhetens merforbruk.
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2.2.3 Hjemmetjenesten

Tabellen nedenfor viser utviklingen i tildelte timer per uke i hjemmetjenesten i 2013-2015.
Som det fremgår i tabellen har det vært en økning i tildelte timer hjemmetjenester. Økningen
knytter seg spesielt til gruppen «unge» brukere med svært store bistandsbehov, men også til at
brukere skrives ut fra sykehus med behov for bistand og til dels avansert sykepleie.

Tabell 24 – Tildelte timer hjemmetjenesten 2013-2015

År Endring
Måned 2013 2014 2015 2013-2015 %
Januar 1398,29 1621,28 1787,51 389,22 28 %
Februar 1455,45 1850,51 1787,37 331,92 23 %
Mars 1449,81 1647,77 1834,05 384,24 27 %
April 1448,81 1866,53 1906,17 457,36 32 %
Mai 1452,88 2141,95 1933,66 480,78 33 %
Juni 1491,52 1781,76 2023,17 531,65 36 %
Juli 1531,12 1797,83 1999,91 468,79 31 %
August 1554,27 1771,99 2020,08 465,81 30 %
September 1532,83 1859,44 1997,33 464,50 30 %
Oktober 1536,82 1860,71 1903,71 366,89 24 %
November 1479,05 1847,37 1857,15 378,10 26 %
Desember 1596,62 1768,85 1850,25 253,63 16 %

Årsaken til avvik for hjemmebaserte tjenester er knyttet til lønn, overtid og vikarutgifter.
Tjenesten er i utgangspunktet ikke dimensjonert i forhold til de oppgavene den er pålagt å
utføre. For å sikre forsvarlig helsehjelp har det vært nødvendig å øke bemanningen med ekstra
personell gjennom hele året. Dette har ført til vansker med å skaffe kvalifisert personell, som
igjen fører til større belastning på fast ansatte i form av overtid, og kortsiktige dyre løsninger
som bruk av vikarbyrå.

Alle tiltak i budsjettet for 2015 for hjemmebaserte tjenester er gjennomført.

2.2.4 Helse

I 2015 har enhet helse et merforbruk på 2,9 mill. kr. Den posten med størst merforbruk er
vikarutgifter, og gjelder i hovedsak innleie av legevikarer til de private legekontorene. I
tillegg har det vært en del langtidsfravær ved de kommunale legekontorene som også har
medført behov for å leie inn vikar.

Inntjeningen ved Fauske og Valnesfjord legekontor har vært lavere enn budsjettert. Årsaken
er bl.a. at det har vært vikarer inne i flere av stillingene, som har hatt mindre inntjening enn de
fast ansatte legene, og at ikke alle pasientlister er fylt opp.

Utgiftene til tilkobling til AMK/nødnettsentral i Bodø ble doblet i forhold til budsjettet. De
reelle lønnsutgifter til legevaktslegene ble høyere enn budsjettert, og det ble i løpet av 2015
opprettet en 30 % stilling som leder for legevakta som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. I
2015 har det også vært store etterbetalinger i forhold til konsumprisindeksregulering av
basistilskudd til de private legekontorene for perioden 2011-2014.
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2.2.5 NAV

Enhet NAV har et samlet merforbruk på 2,1 mill. kr i 2015. Dette skyldes i hovedsak
sosialhjelpsutbetalinger, lønnsutgifter og husleie.

Hovedårsak til avvik er høyere utbetalinger av økonomisksosialhjelp enn budsjettert. Antallet
mottakere er på nivå med tidligere år og enheten har forsterket arbeidet med å øke overgangen
fra sosialhjelp til arbeid eller andre ytelser. Den økonomiske rammen for dette formålet har
imidlertid ikke vært tilstrekkelig.

Merforbruk av lønnsmidler skyldes bruk av vikarer for ansatte i permisjoner og forsterket
oppfølging av brukere med behov for tett oppfølging.

Kommunens andel av enhetens husleie har også økt over flere år og bidrar til merforbruket.

2.2.6 Fauske storkjøkken

Storkjøkkenet hadde i 2015 et merforbruk på 1,6 mill. kr. Av dette utgjør kjøp av matvarer ca.
1 mill. kr, mens det resterende gjelder merforbruk på lønn.

2.3 Plan og kommunalteknisk

Tabell 25 – Netto forbruk 2015 for Plan og kommunalteknisk

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Plan og kommunaltekniske tjenester
Vei og gatelys 7 397 628 8 346 990 -949 362
Eiendomsforvaltning 42 923 543 42 222 904 700 639
Plan og utvikling 5 137 579 5 700 510 -562 931
Sum område Plan og kommunaltekniske tjenester 55 458 750 56 270 404 -811 654

2.3.1 Vei og gatelys

Driftsregnskapet for 2015 viser et nettoresultat med mindreforbruk på kr 950 000,-.

På utgiftssiden begrunnes mindreforbruket i hovedsak i reduserte lønnsutgifter med 20 % for
en stilling grunnet permisjon. Disse besparelsene slår samtidig ut i lavere sosiale utgifter. I
tillegg har det bevisst vært holdt igjen bruk av overtid.

På grunn av at en stor del av utgiftene innenfor vei er relatert til vintervedlikehold, holdes det
bevisst igjen en buffer som kan betjene høye vintervedlikeholdsutgifter for november og
desember. Utgiftene for denne perioden for i 2015 viste seg å være lave i forhold til et
normalår.
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2.3.2 Plan og utvikling

Driftsregnskapet for Plan/utvikling viser mindreforbruk på kr 560 000,-.

Driften ved enheten har forløpt som normalt, og enheten har full bemanning og sykefraværet
er lavt. I tillegg til de fast ansatte har enheten prosjektmedarbeidere der lønnsutgiftene
refunderes fra næringsfondet. For 2015 har dette utgjort ca. kr 600 000,-.

Mindreforbruket skriver seg fra merinntekt i forhold til budsjett. Inntektene kan variere fra år
til år, da det beror på oppdragsmengde og type saker som kommer inn.

2.3.3 Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning er i 2015 ivaretatt av Fauske Eiendom KF som leverer eget regnskap
med årsberetning.

2.4 Øvrige områder

Tabell 26 – Netto forbruk 2015 for Politikk og Rådmannens stab

Regnskap Budsjett Avvik
2015 2015

Politikk 10 056 009 10 615 894 -559 885
Rådmannens stab 29 216 521 30 813 967 -1 597 446

2.4.1 Politikk

Politisk virksomhet hadde for regnskapsåret 2015 et mindreforbruk på kr 560 000,-.

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til formannskapets disposisjonskonto og at det for
enkelte utvalg er utbetalt mindre møtegodtgjørelser enn budsjettert.

2.4.2 Rådmannens stab

Rådmannens stab (uten Brukerkontoret) hadde for regnskapsåret 2015 et mindreforbruk på
1,6 mill. kr. Av dette utgjør mindreforbruk for Servicetorget 0,8 mill. kr og IT 0,5 mill. kr. For
Servicetorget skyldes mindreforbruk for høyt budsjetterte pensjonsutgifter, samt et
langtidsfravær som ikke ble fullt ut dekket opp av vikar. Når det gjelder IT er mindreforbruket
relatert til datalisenser. Fakturering fra store selskap som Microsoft er vanskelig å budsjettere
da beregningsnøklene stadig endres og tidspunkt for fakturering varierer. Derfor vil denne
utgiften svinge en del fra år til år.
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Arsregnskap 2015

Fauske Utviklings. og Næringsselskap  KF



Regnskapsskjema  - Drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Driftsinntekter:
Brukerbetaling _  __  .  _ il,O _ Cl- 0,00 0,00
Andre salgs- og leieinntekter 414.673,33 341 .000 ,00 60.000,00 187.910,00
Overføringer med krav til motytelse 1 . 859.457,62 1 . 067 . 100 , 00 1 . 384.985,00 2.359.183,42
Overføringer uten krav til motytelse 3.033.472 ,53 3.691.100,00 3.502 .500,00 3.530.638,27
Sum driftsinntekter 5.307.603,48 5.099.200,00 4.947.485,00 6.071.731,69

Driftsutgifter:
Lønnsutgifter 3.026 .608,25 3.061.600,00 2.818 .920,00 3.224.269,70
Sosiale utgifter 619.297,40 651.000,00 635.565,00 603.028,53
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro 1 . 858.688,05 1.789.600,00 1 . 693 . 000,00 2.197.813 ,34
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 0,00 0,00 0,00 0,00
Iverføringer 281.954,46 66.000,00 120.000,00 462.822,44
Avskrivninger. 0,00 0,00 0,00 27.611,00
Fordelte utgifter 0,00 0,00 -20.000,00 0,00
Sum utgifter 5.786.548,16 5.568.200,00 5.247.485,00 6.515.545,01

Brutto driftsresultat: -478.944,68 -469.000,00 -300.000,00 -437.813,32

Finansposter:
Renteinntekter og utbytte 9.652,60 0,00 0,00 29.592,27
Mottatte avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum eksterne finansinntekter 9.652,60 0,00 0,00 29.592,27

Renteutgifter og låneomkostninger 3.728,16 2.700,00 0,00 645,98
Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00
Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum eksterne finans utgifter 3.728,16 2.700,00 0,00 645,98
Resultat eksterne finanstransaksjoner: 5.924,44 -2.700,00 0,00 28.946,29

Motpost avskrivninger 0,00 0,00 0,00 27.611,00
Netto driftsresultat: -473.020,24 -471.700,00 -300.000,00 381.256,03

Interne finansieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru 43.078,95 0,00 0,00 598.332,67
Bruk av disposisjonsfond 471.700,00 471 .700 ,00 300.000,00 300.000,00
Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 124.334,98
Sum bruk av avsetninger 514.778,95 471.700,00 300.000,00 1.022.667,65

Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsatt til disposisjonsfond 41 .758.71 0,00 0,00 598.332,67
Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum avsetninger 41.758,71 0,00 0,00 598.332,67

Regnskapsmessig merforbrukImindreforbruk 0,00 0,00 0,00 43.078,95



Regnskapsskjema  - BALANSE Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER:

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler 0,00 0,00
Faste eiendommer og anlegg 0,00 0,00
Utstyr,  maskiner og transportmidler 0,00 121 .664 ,00
Utlån 0,00 0,00
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00
Aksjer og andeler 0,00 0,00
Pensjonsmidler 1.478.465,00 1.122.634,00
Sum anleggsmidler: 1 . 478.465,00 1.244.298,00

Omløpsmidler
Varer 0,00 0,00
'<ortsiktige fordringer 731.007,96 1.849.977,31
t<onseminteme kortsiktige fordringer 0,00 0,00
Aksjer og andeler 0,00 0,00
Sertifikater 0,00 0,00
Obligasjoner 0,00 0,00
Premieawik 0,00 -25.801,00
Derivater 0,00 0,00
Kasse,  bankinnskudd 1.819.691,93 1.059.446,83
Sum omløpsmidler : 2.550.699,89 2.883.623,14
SUM EIENDELER: 4.029.164,89 4.127.921,14

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital ~
Disposisjonsfond 1.711.555,66 2.141 .496,95
Bundne driftsfond 0,00 0,00
Ubundne investeringsfond 0,00 0,00
Bundne investeringsfond 0,00 0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 0,00 43.078,95
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0,00 0,00
Udisponert i inv.regnskapet 0,00 0,00
Udekket i inv.regnskapet 0,00 0,00
Capitalkonto -441 .022,00 -190.299,00

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00
Sum egenkapital : 1.270.533,66 1.994.276,90

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00
Pensjonsforpliktelser 1.919.487,00 1.434.597,00
Sertifikatlån 0,00 0,00
Andre lån 0,00 0,00
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00
Avsetning for forpliktelser 0,00 0,00
Sum langsiktig gjeld: 1 .919.487,00 1.434.597,00

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlånt 0,00 0.00
Annen kortsikt ig gjeld 578.643,10 512.711,24
Derivater 0,00 0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld 120.504,13 186 .336 ,00
Premieavvik 139.997,00 0,00
Sum kortsiktig gjeld: 839.144,23 699.047,24
SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 4.029.164,89 4.127.921,14



Fauske den ~ 2016

~~~\~l~
Kristian A~ndsen
daglig leder

CJieJu3 tdik_
Alice Brekke
styremedlem



NOTE  nr.  1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

I  den grad enkelte utgifter,  utbetalinger,  inntekter  eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I  balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket .  Andre eiendeler er
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers
er de klassifisert som anleggsmidler,

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investerings regnskapet. Standarden har
særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en
standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån
jfr kl § 50 nr 5.  All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler
)mløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost . Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like
store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet /
tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med§ 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning .

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld .  Opptakskost utgjør gjeldspostens
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv .), samt
over- og underkurs er finansutgifter  og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Foretaket følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene  som er omfattet av loven. For fore takets øvrige
virksomhet krever foretaket  refusjon gjennom Fauske kommune som mva -kompensasjon.  Mottatt kompensasjon for
betalt mva.  er finansiert av Fauske kommune gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.



Note  2 Oversikt  endring  arbeidskapital
Regnskap 2015 Regnskap 2014

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobl og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieawik
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)

760.245,10
0,00

-1.118 .969 ,35
25.801,00

0,00
-332.923,25

1 . 059 . 446 , 83
0,00

1 . 849 . 977 , 31
-25.801,00

0,00
2.883.623,14

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) -140.096,99 -699.047,24

ENDRING ARBEIDSKAPITAL  (A-B) -473.020,24 2.184.575,90

Note 3 Avsetninger og bruk av avsetninger
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

0,00 0,00 0,00
471 .700 ,00 300.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
-471.700,00 -300.000,00 0,00

Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger

41 .758 ,71
514.778,95

0,00
-473.020,24

Note 4 Kapitalkonto

DEBET KREDIT

INNGAENDE BALANSE -190.299

Aktiverina av pensjonsmidler 355831

Endring pensjonsforpliktelser 478228

Endring Arbeidsqiveravqift netto pensionsforoliktelse 6662

Nedskrevet aktivert inventar lutstyr 121 .664

UTGAENDE BALANSE -441.022
SUM 165.532 165.532



Note 5 Pensjonsforpliktelser

PENSJONSKOSTNADER 2014 2015
Årets opptjening 456082 460247
Rentekostnad 54595 72 988
Brutto pensjonskostnad 510677 533235
Forventet avkastning -40881 -57665
Netto pensjonskostnad 469796 475570
Sum amortisert  premieawik 3492 -5740
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 28018 21445
Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 501306 491275

PREMIEAWIK 2014 2015
Innbetalt premie/tilskudd  (inkl. adm.) 433192 382819
Administrasjonskostnad/Rentegaranti -28018 -21445
Netto pensjonskostnad -469796 -475570
Premieawik -64622 -114196

PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12.2014 31.12.2015
ESTIMAT ESTIMAT

Brutto påløpt forpliktelse 1419459 1897687
Pensjonsmidler 1122634 1478465
Netto forpliktelse før arb.avgift 296825 419222

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT 2015
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1 O

Brutto pensjonsforpl. lB 1 .1  - estimat i fjor samt fisjon/fu 1419459
Estimatawik forpliktelse lB 1.1 -55007
Overførte/mottatte avvik O

Faktisk forpliktelse 1364452
Årets opptjening 460247
Rentekostnad 72 988
Utbetalinger O
Brutto pensjonsforpliktelse  UB 31.12 1897687



SPESIFIKASJON  AV BRUTTO PENSJONSMIDLER  UB - ESTIMAT 2015
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1 O
Brutto pensjonsmidler lB 1.1 1122634
Estimatawik midler lB 1.1 -63208
Overførte/mottatte awik O
Faktiske pensjonsmidler 1059426
Innbetalt premie/tilskudd  (inkl. adm.) 382819
Administrasjonskostnad/Rentegaranti -21445
Utbetalinger O
Forventet avkastning 57665
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 1478465

AMORTISERING  AV PREMIEAWIK 2015 2016
Beregnet premieawik  året før -64622 -114196
Andel av fjorårets premieawik  amortiseres -9232 -16314
Amortisering av premieawik  fra tidligere år 3492 -5740
Sum amortisert premieawik  til føring -5740 -22054

Note nr. 6 Revisjonshonorar

Regnskap 2015  Regnskap 2014
Honorar for regnskapsrevisjon 34500 kr 28000 kr

Note nr. 7 Ytelser til ledende personer og styre
I Regnskap 2015 Regnskap 2014

I  Lønn og annen godtgjørelse  til daglig leder inkludert  pensjonsavtale 931730 kr. 890.000

I Lønn og annen godtgjørelse til styre 100000 kr 125000 kr
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Innledning

1. Innledning

Fauske  Eiendom  KF  skal  ivareta  Fauske  kommunes  interesser  innenfor  forvaltning,  drift  og  utvikling  av
eksisterende  og  nye  bygg.  Foretaket  skal  også  ivareta  kommunens  byggherrefunksjon  og  være
kompetansesenter innen innleie av lokaliteter.

Eiendomsforvaltningen skal understøtte tjenesteyting i kommunen, og bidra til å forvalte ressursene på en
langsiktig, forsvarlig og kostnadseffektiv måte.

Fauske  Eiendom  KF  ble  etablert  1.1.2014.  De to  første  årene  har  foretaket  hatt  fokus  på  utvikling  av
egenkompetanse  innen  eiendomsfaget,  herunder  også  programvare  og  systemer.  En  grunnleggende
brukeravtale regulerer roller og oppgaver til Fauske kommune som brukere av bygg, og Fauske Eiendom KF
som eiendomsforvalter. I 2014 ble også boligkontoret overført fra Fauske kommune til Fauske Eiendom KF
og er nå en integrert del av eiendomsforetaket.

Økonomisk har foretaket driftet og utviklet eiendommer innenfor rammene av vedtatt budsjett for 2015.

Vi vektlegger  tydelig  skille  mellom  de  ulike  kostnadsgrupper  innen  eiendomsforvaltning  med  F-D-V-U
(Forvaltning – Drift – Vedlikehold - Utvikling). Foretaket har også i 2015 hatt fokus på å etablere kultur og
struktur  for  å  begynne  å  vri  kostnader  fra  FD(forvaltning  og  drift)  til  VU(vedlikehold og  utvikling),  slik  av
byggenes  langsiktige  bruksverdi  økes  og  driftskostnader  på  sikt  reduseres.  Dette  er  et sentralt  mål  for
foretaket, og  det  er  innført  rutiner  og  system  for  økonomisk  rapportering  av  bl.a.  dette.  Foreløpig  eies
eiendommene  fortsatt  av  Fauske  kommune,  mens  Fauske  Eiendom  KF forestår  forvaltning  og  utvikling.

I løpet av 2015 har foretaket også vært sentral i arbeidet med utvikling av en strategisk eiendomsplan for
Fauske  kommune.  Denne  vil  være  en  viktig  ramme  for  foretaket  mht.  fremtidig  eiendomsbehov  i  Fauske
kommune. Fauske Eiendom har også utført oppgaver for Fauske kommune i flere større
utbyggingsprosjekter i 2015.

Styret i Fauske Eiendom KF har i 2015 bestått av:
- Berit Laastad, styrets leder
- Bjørn Opheim, styrets nestleder
- Kjell Sæterhaug, styremedlem
- Randi Gundersen, styremedlem
- Kristen Jakobsen, ansattes representant

I løpet av året er det utviklet en egen strategiplan for Fauske Eiendom KF for perioden 2016-2020, som
konkretiserer mål for foretaket og prioriterer fokusområder for å innfri forventninger til resultater som
forvalter, utbygger og god arbeidsgiver. Dette sammen med strategisk eiendomsplan, vedlikeholdsplan og
budsjetter, er viktige styringsinstrumenter for foretaket.



2 Rollene i eiendomsforvaltningen

I  Fauske  har  vi  en  tredeling  av  rollene i  eiendomsforvaltningen;  eier,  bruker  og  forvalter.

En  fjerde roller har den  senere  tid blitt  mer fremtredende,  nemlig myndighetskrav  gjennom  PBL,  Plan  og
bygningsloven.  Alle  disse  instanser/aktører  utøver  en  innflytelse  på  eiendommene/bygningene  og
eiendomsforvaltningen.

I tillegg har vi «Brukeravtalen» som regulerer forholdet mellom «Eier», «Bruker», og «Forvalter».

Rolleinndeling i eiendomsforvaltningen

2.1 Eiendomsmassen

Eiendommene i Fauske kommune kan inndeles i formålsbygg og boliger.

Figuren viser fordeling av formålsbygg og boliger i Fauske kommune
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Fauske kommune besitter en eiendomsmasse på ca. 60 000m som fordeler seg på formålsbygg som skoler,2

eldresentre,  sykehjem,  barnehager,  rådhus  og  andre  administrasjonslokaler,  idrettshaller,  samfunnshus,
leiebygg, samt boliger. Analyser av eiendomsmassen tilsier at kommunen har oppimot tilstrekkelig egeneide
arealer.  En  viktig  oppgave  for  eiendomsforetaket  er  å  redusere  leide  arealer,  ved  å  renovere  egne  eide
arealer og bidra til optimal utnyttelse av samlet areal.

2.2 FDVU

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

For å få frem en likeverdig behandling av eiendomsforvaltning og andre kommunale tjenester er det viktig å
kunne  identifisere,  konkretisere  og  synliggjøre  hva  det  koster  å  holde  bygningene  i  god  stand,  og  å
synliggjøre kostnadene på en slik måte disse kan analyseres og gi rom for sammenligning.

Fordelingen av FDVU kostnadene er sentrale i eiendomsforvaltningen. Driftskostnadene er ofte en betydelig
andel av samlede kostnader. Høye driftskostnader pr. m2 indikerer et manglende vedlikehold over tid. Som
følge  av forsømt  vedlikehold  vil  driftskostnadene  renhold,  energi  og  utilfredsstillende tekniske  anlegg,  bli
uforholdsmessige høye. Vi får dermed en dreining fra variable kostnader (vedlikehold og utvikling) til faste
driftskostnader. Dette skjer uten at det totale bildet på kostnader innen eiendomsforvaltningen endrer seg
av betydning. Godt vedlikeholdte bygg fordrer normalt lavere driftskostnader.

Over tid fører høye driftskostnader til en reduksjon av verdien på bygningene og vedlikeholdsetterslep.

Figuren viser oppsummering av FDVU - regnskap for 2015 (til venstre) og langsiktig mål for kostnadsstrukturen i Fauske
Eiendom KF (til høyre). Vedlikeholdskostnader er medregnet ekstra vedlikeholdstilskudd
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2.3 Kostnadsdekkende husleie

Kommunestyret  vedtok  (20.6.2013)  kostnadsdekkende  husleie  for  alle  kommunens  eide  bygg,  herunder
boliger. For boliger er dette er satt i verk i henhold til husleielovens bestemmelser.

For  formålsbygg  er  husleieinntektene  beregnet  etter  FDVU  prinsippet (kostnadsdekkende husleie  -
kapitalkostnader) og utgjør for tiden 850 kr/m2. Fauske Eiendom KF forvalter ca. 50 000 m2 formålsbygg.

2.4 Digital eiendomsforvaltning

Fauske Eiendom KF er inne i en moderniseringsprosess, der effektive og oversiktlige forvaltningssystem er
prioritert.  I  løpet  av  2014  har  vi  kommet  godt  i  gang  med  innføring  av  Facilit  FDVU,  som  er  et  helhetlig
forvaltningssystem  og  som  tar  for  seg  de  aller  fleste  moment  for  en  profesjonell  forvaltning.
Langtidsplanlegging  av  vedlikehold,  dokumentasjon,  kontrolloppgaver  og  ikke  minst  sporbarhet  er  viktige
faktorer for å lykkes.

Brukernes muligheter for avvikshåndtering av bygningstekniske feil og mangler er mottatt med positiv
tilbakemelding. Dette sikrer en god kommunikasjonsplattform mellom bruker og forvalter, og sikrer en god
og seriøs oppfølging av innmeldte behov og mangler.

Fauske Eiendom KF har tatt i bruk «BIM», en profesjonell plattform for gjennomføring av de store
byggeprosjektene i Fauske Kommune, herunder nevnes Vestmyra nye skole, Finneid skole og nye
Valnesfjord skole.

BIM (BygningsInformasjonsModellering) er en prosesstankegang for planlegging, gjennomføring og drift av
byggeprosessen. Innen BIM faller også datasystemer som lager avanserte plantegninger, hvor alle
bygningselementene er inkludert.

Modellen er tilgjengelig for alle de ulike aktørleddene i byggeprosessen, fra snekkere og flisleggere til
arkitekter, ingeniører og elektrikere. Ved at de samarbeider i denne modellen sikrer man bedre
kommunikasjon, og forenkler både planleggings- og byggeprosessen.



3 FDVU

3.1 Forvaltning

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

Budsjettert  forvaltningskostnader  var  kr. 5,2  millioner  for  2015,  hvorav  regnskapet  viser  et  tilsvarende
forbruk.

3.2 Drift

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

Renholdspersonell under kurs for bruk av nytt renholdsprogram (Jonatan Clean og CleanPilot)

Renhold er den største av driftskostnadene og er tillagt en betydelig fokus i 2015.
Riktig renhold er viktig og nødvendig for både helse, miljø og trivsel. Det stilles i økende grad krav til både
kvaliteten  og  utførelsen  av  renholdet,  samtidig  stilles  det  krav  til  at  den  samme  leveransen  gjøres  mer
effektivt av hensyn til kostnader. INSTA 800 er kvalitetsnormen.
Verktøyene er tatt i bruk og er implementert hos alle renholdere. Det må fremdeles følges opp mot hver
enkelt  renholder  fremover  for  å  sikre  at  programmet  kan  gi  de  fordeler  det  er  ment;  nemlig  å  kunne
strukturere og effektivisere renhold, dette er et arbeide som også vil pågå i 2016.

Fauske Eiendom KF er en pådriver i en ny fagkategori «Byggdrifter» hvor fem av våre  ansatte startet opp
etterutdanningsprogrammet høsten 2014 og vil gå opp til fagprøve våren 2016.

Budsjettert  driftskostnader  var  kr  31,3  millioner  i  2015,  mens  regnskapet  viser  et  forbruk  på  kr.  31,6
millioner. Dette er en svak dreining i riktig retning i forhold til året før, men det gjenstår mye. Spesielt innen
renhold, energi, serviceavtaler og kjøpte tjenester som for eksempel renovasjon.



3.3 Vedlikehold

Forebyggende,  planlagt  og  periodisk  arbeid  som  utføres  jevnlig  for  å  hindre  forfall  som  følge  av  normal
slitasje  (maling,  boning). Løpende vedlikehold  (tilfeldig vedlikehold) omfatter arbeid som  ikke er planlagt,
men som må gjøres for å rette uforutsigbare forhold (hærverk, innbrudd etc.) Dette kan også defineres som
drift.  Vedlikehold  bidrar  til  at  bygningen  som  helhet  fungerer  etter  sin  hensikt  innenfor  en  gitt  brukstid.
Utskiftninger  av  bygningsdeler  og  komponenter  som  har  kortere  levetid enn  bygget  defineres  som
vedlikehold (f.eks. vinduer).
Vedlikeholdsarbeidet i Fauske Eiendom KF er skilt ut fra felles drift og utføres av vedlikeholdsteam. Denne
endring  medfører  at  vi  kan  spisse  vedlikeholdsoppgavene  mer,  og  utnytte  arbeidskapasiteten  og
arbeidsdagen bedre.

Budsjetterte vedlikehold var kr. 4,8 millioner kroner i 2015, mens forbruket var på 2,9 millioner kroner.
Avviket skyldes i hovedsak større fokus på vedlikehold av boliger, noe som ikke berører vedlikeholdsmidlene
for formålsbygg.

3.4 Utvikling

Utvikling av eiendommer omfatter å videreutvikle og oppgradere til ett fastsatt kvalitetsnivå på bygninger
og tekniske installasjoner.  Dette skal sikre bygningene over tid i forhold til brukere, myndigheter, marked og
dagens krav (f.eks. nytt brannvarslingsanlegg, bedre ventilasjon etc.). Oppussing av bygg kan defineres som
utvikling avhengig av intensjonen med påkostningen.

Budsjetterte utviklingskostnader i 2015 var kr. 800.000 (i FDVU-budsjett). Regnskapet viser forbruk på kr
720.000.

Samlede FDVU kostnader er kr. 40,49 mill. i 2015, mot budsjett kr. 42,22 millioner. Avvik skyldes i hovedsak
mindreforbruk av vedlikeholdsmidler på ca.kr. 1,73 millioner.



4 Investeringer

Det er totalt bevilget 50 Mkr som skal brukes til oppgraderinger og rehabilitering av eksisterende
bygningsmasse i en 10-års periode fra 2014-2024.

Vår hovedprioriteringene er Helsetunet med kontorfløy i 2.etg. I henhold til investeringsplan vil det i årene
fremover være renovering av Helsetunet som vil være vår største utfordring.
Skifte av taktekking og energiøkonomiseringstiltak på øvrig bygningsmasse vil også vær fokusområder.
7

Fauske Helsetun, fase 1

5 Boligkontoret

Ansatte ved boligkontoret
2,5 årsverk, fordelt slik:
1 årsverk Husbankens virkemidler (lån, tilskudd og bostøtte)
0,5 årsverk bostøtte, kommunale boliger
1 årsverk leder boligkontoret, kommunale boliger

Boligkontoret har ansvar for saksbehandling av bostøtte, startlån og tilskudd. I tillegg har vi
forvaltningsansvar for 117 utleieenheter.

Startlån og bostøtte
I 2015 er det samlet bevilget kroner 18 000 000,- i startlån.
Det var 260 husstander som mottok bostøtte i 2015. Det ble utbetalt kr. 4 328 004, dette gir en
gjennomsnittlig bostøtte pr. husstand på kr. 1.854,-/mnd.



Kommunale boliger

Type bolig 2-roms 3-roms 4-roms 5-roms 6-roms Sum
Selveid 22 11 4 1 38
Borettslag 30 13 15 58
Innleid til
utleie

15 2 3 3 1 23

Sum 67 27 21 2 119

Vedlikehold
I løpet av 2015 har vi renovert 15 leiligheter. Dette er boliger der vi har gjort omfattende vedlikehold, eks.
bytting av bad, bytting av kjøkken o.l. Det er i tillegg gjort mindre vedlikehold i mange andre boliger. Mindre
vedlikehold omfatter maling, bytting av belegg, bytting av vindu, o.l.

Tilsyn – funn etter tilsyn
Vi har i 2015 ikke gjennomført tilsyn slik vi gjorde i 2014. Vi har ved å gjennomføre omfattende renovering
fått oversikt over mange boliger, og vi har valgt å prioritere de boligene der behovet har vært størst.

Prosjekt
Vi fikk i 2015 midler fra Fylkesmannen til prosjekt «Boligsosial satsning». Gjennom dette prosjektet er det
utarbeidet samhandlingsavtaler med barnevern, rus- og psykisk helsetjeneste og flyktningetjenesten.
Vi har utarbeidet mal for kontrakter som brukes ved innleie av boliger, som vi igjen skal leie ut.

Vi har også gjennom dette prosjektet utviklet en «bomappe» som ikke er en mappe i ordets forstand, men
mer en formidlingsmetode for hvordan vi tar imot de som får tildelt kommunal bolig.

Vi har også hatt et delprosjekt «leie til eie». I denne delen har vi fokusert på hvordan hjelpe leietakere inn i
selveid bolig. Her hadde vi i utgangspunktet sagt at vi skulle fokusere på de som leide kommunale boliger,
men vi valgte i løpet av prosjektet å utvide dette til å gjelde dem som leide hus og som ønsket å eie hus.

Vi har eksempelvis vært på visning sammen med brukere som ikke har hatt helse til å gjøre dette alene og vi
har vært med til eiendomsmeglere for å gjøre denne delen av huskjøpet enklere for prosjektdeltakere.

Boligkontoret har hatt et svært aktivt år. I 2016 kommer vi til å ha fokus på å ta i bruk bedre elektroniske
løsninger  for  våre  tjenester,  bl.a.  for  registrering  av  funn  ved  tilsyn  og  for  økonomisk  planlegging  av
prosjekter.



6 Boligsosial handlingsplan

I  forbindelse  med  Fauske  kommune  sitt  arbeid  med kommuneplanens  samfunnsdel  og  den  overordnede
helse- og sosialplanen er det bestemt at ny boligsosiale handlingsplanen skal utarbeides.
Rådmannen som prosjekteier ga prosjektansvaret til kommunalsjef for Helse og Omsorg som sammen med
kommunalsjef for Oppvekst og Kultur og Daglig leder i Fauske Eiendom KF dannet en styringsgruppen.
Arbeidet ble igangsatt juni 2015.

Arbeidsgruppen består av:
ð• Hjemmebaserte tjenester
ð• Rus & Psykisk helsetjeneste
ð• Boligkontoret
ð• NAV
ð• Familiesenteret
ð• Miljø og Habilitering
ð• Integrering
ð• Brukerkontoret

Arbeidsgruppen har drøftet forståelsen av boligsosialt arbeid, hvilke utfordringer den enkelte enhet har på
dette feltet, forventinger til arbeidet med planen, og hvordan planen kan gi økt forståelse for hvordan det
boligsosiale fokuset kan forbedres.
Høsten 2015 startet kartleggingsarbeidet i alle involverte enheter. Dette har vært et omfattende arbeid da
det er gjort individkartlegging i de fleste enhetene.

I  forbindelse  med  dette arbeidet  har  det  vært  en  del  utfordringer  rundt omorganisering,  personskifter  i
stillinger og prioritering av tid til arbeidet. Pr. 31.12 er ikke kartleggingsarbeidet fullført slik planen var, mye
på grunn av de ovennevnte årsaker.
I løpet av 2015 er det avholdt 3 møter i styringsgruppen og 3 møter i arbeidsgruppen samt en del møter
med hver enkelt enhet. Planen skal til politisk behandling siste halvdel av 2. kvartal 2016.



7 Store byggeprosjekter

7.1 Vestmyra skole

Nye Vestmyra skole

Prosjektet  gjennomføres  som  en  totalentreprise med  Hent  AS  som  totalentreprenør  for  både  nybygget,
riving og utomhusanlegg. Kontraktssum kr. 337 047 500,- inkl. mva.
Nybygget får generelt høy kvalitet og vil være i energiklasse A.
Kjøp av nye møbler til nybygget er ute på anbud og det skal inngås avtale med levering sommeren 2016.
Økonomi:
Prosjektet  holder  seg  innenfor  vedtatt  budsjett,  dette  på  tross  av  store  ekstra  kostnader  med
oljeforurensning i grunnen på ca. kr. 10 millioner eks. mva.
Overordnet fremdrift:
Prosjektet har vært gjennom noen forsinkelser, først og fremst i forhold til forurensede masser i grunnen
våren 2015 og vannlekkasjer i høsten 2015. Begge sakene er avsluttet og er under kontroll.
Hent AS skal dermed overlevere bygget og del 1 av utomhus den 20. juni 2016.
Det  er  planlagt  omfattende  testing  og  kontroll  frem  til  overtakelsen.  Etter  overtakelsen  20.  juni  2016 og
frem til skolestart vil det pågå flytting av eksisterende møbler og montering av nye møbler for å sørge for en
operativ skole ved skolestart høsten 2016.
Rivning av eksisterende ungdomsskole og videre arbeider med utomhus vil pågå utover sommer/høst 2016
og avsluttes sommeren 2017.
Dagens status fremdrift:
For  arbeider  utvendig  på  bygget  pågår  siste  finish  på  utvendig  panel  av  sibirsk  lerk,  dørmontasje  og
glassmontasje, samt utomhusarbeider med vann og avløp.

Innvendig i fløy A (mot vest) er innervegger ferdigstilt, mens maler, gulvbelegg, fliser, himling og innredning
pågår.



Innvendig i fløy B (mot øst/idrettshallen) pågår siste innspurt på bygging av innervegger, samt hovedføringer
på tekniske anlegg (elektro/ventilasjon/rør).

7.2 Finneid Skole
Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise med Fauskebygg AS som generalentreprenør.
Kontraktssum 15 868 327,- inkl. mva.
Prosjektering er utført av Sweco AS, Bodø, og byggeledelse ivaretas av Rambøll Bodø.
Økonomi: Prosjektet antas å holde seg innenfor vedtatt budsjett.
Omfang og fremdrift:
Prosjektet  omfatter  oppussing,  oppgradering,  ombygging  og  tilbygg av  paviljong  1,  paviljong  2  og
sentralbygget. Skolen bygges om fra en parallell 1-7 skole til en parallell 1-4 skole.
Paviljong 1 er ferdigstilt og har fått påbygg 3 steder med 2 nye grovgarderober og utvidelse av eksisterende
SFO-rom.
Paviljong 2 ferdigstilles rett etter påske 2016 og får 2 nye tilbygg med nye grupperom, klasserom, ny SFO-
avdeling med kjøkken og nye garderobefasiliteter.
Forbindelsesganger mellom paviljongene og sentralbygget planlegges utført våren 2016.
Sentralbygg planlegges oppgradert i sommerferien 2016
Samtlige  bygg  får  oppgradering  av  brannalarm  og  belysning,  samt  at  nytt  adgangskontrollanlegg  og  nye
ventilasjonsaggregat monteres.
Prosjektet ferdigstilles til skolestart høsten 2016.

7.3 Valnesfjord skole og flerbrukshall

Prosjektet gjennomføres som hovedentreprise med delte sideentrepriser



Prosjekteringsgruppen med Arkitektene Vis-a-vis AS som prosjekteringsansvarlige startet opp arbeidet like
før  sommerferien  2015.  Skisseprosjektfasen  ble  avsluttet  i  september  og  ferdig  forprosjekt ble  levert i
desember samme år.
Kommunestyret  fikk  seg  forelagt  forprosjektet  med tegninger,  beskrivelser  og  kostnadsoverslag  i  møte
11.2.2016.  Et  enstemmig  kommunestyre  ga  full  tilslutning  til  det  fremlagte  forprosjekt  med  en  total
kostnadsramme på 220,2 Mill kr.
Det pågår nå arbeid med å ferdigstille anbudsgrunnlaget og få gjort utlysning av utførelsesentreprisene ila.
våren  2016. Kontrahering  av  sideentrepriser  og  hovedentreprise  beregnes  å være  ferdig  rett  etter
sommerferien då. Byggestart planlegges å skje ila høsten, og anlegget vil da kunne være klart til å tas i bruk
til skoleåret 2018.

7.4 Prosjekt trafikksikker skolevei
Fauske  Eiendom  har  ansvar  for  prosjektledelse  og  gjennomføring  av  flere  gangs-  og  sykkelveier  som  skal
bygges  i  Fauske  sentrum  i  løpet av våren/sommeren  2016.  Prosjektet  er  knyttet  til  oppstarten  av  nye
Vestmyra skole høsten 2016.
Det  har  vært jobbet  aktivt  de  siste  par  år med  å  utrede og  planlegge hvordan  skoleveien  for  elevene fra
boligområdene  i  Fauske  sentrum,  Hauan  og  Erikstad  og  fram  til  Vestmyra  kunne  utbedres  og  trygge
trafikksikkerheten for elvene.
Gjennom  bred  involvering  av  brukere  og  fagpersoner  har  det  blitt  jobbet  frem  et  godt  grunnlag  for  økt
trafikksikkerhet i Fauske sentrum.
Statens vegvesen har bidratt med «Barnetråkkundersøkelser» som har satt søkelyset på utfordringer knyttet
til  kryssing  av  Riksvei  80  og  Europavei  6  gjennom  Fauske.  Kommunestyret  i  Fauske  har  på  bakgrunn  av
framlagte beskrivelser av prosjektet bevilget kr. 11,2 millioner tilknyttet kommunale trafikksikkerhetstiltak.
Detaljprosjektering pågår nå gjennom samarbeid med Cowi AS Bodø og anbudsutsending for utførelse vil bli
gjort i løpet av nærmeste framtid.



8 Strategisk eiendomsplan

Effektiv arealforvaltning i Fauske kommune er viktig for å få kontroll på forbruk av sum arealer. Å planlegge
en langsiktig strategi for bygningsportefølje basert på fremtidig tjenesteproduksjon totalt sett har vært en
viktig oppgave for Fauske Eiendom første halvdel av 2015. Viktige føringer har vært planlagt ny
skolestruktur og nytt kulturhus (all-aktivitetshus), og en strategisk eiendomsplan for Fauske kommune ble
vedtatt av kommunestyre den 18. juni 2015.

Høsten  2015  ble  det ny  politisk  ledelse  i  Fauske  kommune.  Dette  påvirker  strategi  for  god  bygnings-
forvaltningen, som må tilpasses nye prioriteringer. Oppgaven med effektiv arealutnyttelse vil fortsatt være
en viktig oppgave for Fauske Eiendom.

En strategisk eiendomsplan inneholder mål om framtidig behov for ulike bygningstyper. Disse behovene vil
være nært knyttet til forventet demografisk utvikling. Utviklingen i de aldersgrupper som etterspør tjenester
som foregår i spesialiserte bygg vil være gode indikatorer på framtidig kapasitetsbehov.

Figuren under viser et kartleggingssystem som brukes for undersøkelse av funksjon og tilpasningsdyktighet i
de enkelte bygg.

Elementer som inngår i en prosess rundt strategisk arealforvaltning:

• Oversikt over alle aktuelle bygg, eide og leide
• Oversikt over teknisk tilstand og gjennomførte vedlikeholdstiltak og renoveringer
• Tegninger over aktuelle bygg
• Kapasiteter i forhold til byggenes virksomhet
• Forbrukstall
• Forhold rundt universell utforming
• Vurderinger i forhold til alternativ bruk
• Byggenes muligheter i forhold til ombygging/tilpasning
• Ombyggingskostnader

LAV

Høy

HØY LAV

Vedlikehold må ses i
sammenheng med utvikling Minnimal innsats

Verdibevarende
vedlikeholdsinnsats

Vurderer forventetbrukstid
og vedlikeholdsinnsats ilys

av tidsaspektet

Tilpassningsdyktighet
Vedlikeholdsstrategi i

lys av egnethet og
landsiktigebehov

Funksjon

Tilpasningsdyktighet



9 Brukeravtalen

Brukeravtalen  regulerer  oppgaver  og  rollen  til  eier,  bruker  og  leverandør  for  formålsbygg  i  Fauske
kommune.
Fauske Eiendom har hatt fokus på å informere grundig om «Brukeravtalens» innhold basert på innspill fra
både egne ansatte og brukere. Vi har i løpet av 2015 besøkt alle formålsbygg med informasjon om avtalen,
samt  at  det  er  hentet  innspill på  forbedringspotensialer  mellom  aktørene.  Tilbakemeldingene  har  vært
konstruktive  og  i  sum  veldig  positive,  og  danner  et  godt evalueringsunderlag  for  videre  utvikling  av
samarbeidet.  Kommunikasjon  er  viktig  og  disse  møtene  underbygger  betydningen  av  god  og  informativ
samhandling.
Brukeravtalen må revideres med henblikk på brukerønsker og i de tilfeller man ser at tjenesten som tilbys
kan gjøres på en enklere og bedre måte. Økonomisk konsekvens må uansett alltid belyses i slike tilfeller.

10 Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har ikke hatt ulykker eller nestenulykker i 2015. Det har vært avholdt jevnlige møter med
tillitsvalgte og verneombud. Allmøter avholdes to ganger pr år.

Fauske Eiendom KF legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all vår virksomhet. Som forvaltere
av kommunens eiendommer stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin
virksomhet. Alle ansatte plikter å forholde seg lojal til de vedtak som er truffet. Åpenhet og redelighet skal
være grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til Fauske kommune. Fauske Eiendom KF følger
kommunens etiske retningslinjer.

Fauske Eiendom KF er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss
uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer også unge og nyutdannede til å søke
stillinger.

Det arbeides med å redusere antall små uønskede deltidsstillinger. Dette er et likestillingsfremmende tiltak,
fordi det er i de kvinnedominerte yrker vi finner de aller fleste små deltidsstillinger.

Fauske kommune har implementert et kvalitets og styringsverktøy, «Risk Manager», dette systemet brukes
også av Fauske Eiendom KF. Fauske Eiendom KF har i tillegg et system, «Facilit», som brukes opp mot
bygningstekniske avvik og internkontroll.

Foretaket driver i liten grad virksomhet som kan påvirke det ytre miljø ut over det som er normalt for slik
virksomhet.

Det er 62 % kvinner og 38 % menn i Fauske Eiendom og foretaket har fokus på likestilling og følger de
forskrifter som gjelder i så henseende. Fauske Eiendom KF har 49 årsverk.
Sykefravær var i 2015 9,4 %, og omfatter i hovedsak langtidssykemeldt. Det arbeides kontinuerlig med å
redusere sykefraværet.



11 Økonomi

Det  fremlagte  resultat- og  balanseregnskap  med  tilhørende  noter  gir  etter  styrets  mening  et  rettvisende
bilde av driften og stillingen for Fauske Eiendom KF ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er inntrådt
hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av foretaket.

Regnskapstjenester er i 2015 utført av Fauske kommune, og årsregnskapet er satt opp både i samsvar med
kommunal regnskapslovgivning og regnskapsloven jfr. foretakets vedtekter. I tillegg presenterer vi et FDVU-
regnskap,  som  viser budsjett  og  regnskap  fordelt  på  de  sentrale  kostnadskomponenter  forvaltning,  drift,
vedlikehold- og utvikling.

Årsregnskapet vider samlede driftsinntekter på kr. 59 915 276,48 og driftskostnader på 57 010 676,47. Det
gir  et  brutto  driftsresultat  på  kr.  2  904.600,01 og  et  regnskapsmessig mindreforbruk  på  kr.  2 889  851,09
etter finansposter.
Eiendommene  med  tilhørende  finansiering  er  fortsatt eid/bokført  i  regnskapet  til  Fauske  kommune.

Årets  overskudd  etter  kommunal  regnskapslovgivning  overføres  til  foretakets  egenkapital,  og  avsettes  til
fremtidig vedlikehold/utvikling.

Årsregnskap for 2015 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, en forutsetning som styret bekrefter
er tilstede.

12 Styret

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 52 saker i 2015.
Styret arbeider ut fra styreinstruks og årshjul for styrets arbeid.

Fauske den 13. april 2016
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Regnskapsskjema - Drift

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Driftsinntekter:
Andre salgs- og leieinntekter 13.048.301,69 8.000.000,00 8.000.000,00 128.436,58
Overføringer med krav til motytelse 46.566.974,79 42.222.900,00 42.222.900,00 45.780.004,33
Overføringer uten krav til motytelse 300.000,00 0,00 0,00 1.728.642,81
Sum driftsinntekter 59.915.276,48 50.222.900,00 50.222.900,00 47.637.083,72

Driftsutgifter:
Lønnsutgifter 23.761.026,70 19.982.638,00 19.982.638,00 20.442.569,49
Sosiale utgifter 4.243.821,66 3.437.050,00 3.437.050,00 2.888.795,40
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro 25.131.541,32 26.103.212,00 26.103.212,00 20.071.792,67
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 0,00 700.000,00 700.000,00 839.042,92
Overføringer 3.419.131,79 0,00 0,00 3.394.008,54
Fordelte utgifter 455.155,00 0,00 0,00 -12.354,48
Sum utgifter 57.010.676,47 50.222.900,00 50.222.900,00 47.623.854,54

Brutto driftsresultat: 2.904.600,01 0,00 0,00 13.229,18

Finansposter:
Renteinntekter og utbytte 4.876,00 0,00 0,00 7.447,00
Sum eksterne finansinntekter 4.876,00 0,00 0,00 7.447,00

Renteutgifter og låneomkostninger 19.624,92 0,00 0,00 3.923,50
Sum eksterne finansutgifter 19.624,92 0,00 0,00 3.923,50
Resultat eksterne finanstransaksjoner: -14.748,92 0,00 0,00 3.523,50

Netto driftsresultat: 2.889.851,09 0,00 0,00 16.752,68

Interne finansieringstransaksjoner:
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 16.752,68 0,00 0,00 0,00
Sum bruk av avsetninger 16.752,68 0,00 0,00 0,00

Avsatt til disposisjonsfond 16.752,68 0,00 0,00 0,00
Sum avsetninger 16.752,68 0,00 0,00 0,00

Regnskapsmessig mindreforbruk 2.889.851,09 0,00 0,00 16.752,68



Regnskapsskjema - Investering
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Investeringer:
Investeringer i anleggsmidler 1.066.262,84 0,00 0,00 0,00
Kjøp av aksjer og andeler 6.509,00 0,00 0,00 0,00
Årets finansieringsbehov 1.072.771,84 0,00 0,00 0,00

Finansiert slik:
Tilskudd til investeringer 5.225.368,50 0,00 0,00 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 1.600,00 0,00 0,00 0,00
Sum ekstern finansiering: 5.226.968,50 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering: 5.226.968,50 0,00 0,00 0,00

Udekket/udisponert 4.154.196,66 0,00 0,00 0,00
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Regnskapsskjema – BALANSE
Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER:

Anleggsmidler
Aksjer og andeler 6.509,00 0,00
Pensjonsmidler 4.326.313,00 2.171.385,00
Sum anleggsmidler: 4.332.822,00 2.171.385,00

Omløpsmidler
Varer -374.386,79 0,00
Kortsiktige fordringer 1.604.840,09 1.061.545,98
Konserninterne kortsiktige fordringer 1.418.362,50 3.037.959,81
Aksjer og andeler 0,00 0,00
Premieavvik 0,00 283.507,00
Kasse, bankinnskudd 11.515.986,70 2.933.316,63
Sum omløpsmidler: 14.164.802,50 7.316.329,42
SUM EIENDELER: 18.497.624,50 9.487.714,42

EGENKAPITAL OG GJELD:
Egenkapital
Disposisjonsfond 16.752,68 0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 2.889.851,09 16.752,68
Udisponert i inv.regnskapet 4.154.196,66 0,00
Kapitalkonto -641.807,00 -269.750,00
Sum egenkapital: 7.060.800,43 -252.997,32

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 4.988.386,00 2.454.892,00
Sum langsiktig gjeld: 4.988.386,00 2.454.892,00

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlånt 0,00 0,00
Annen kortsiktig gjeld 5.924.935,67 5.433.789,56
Konsernintern kortsiktig gjeld 1.002.137,40 1.852.030,18
Premieavvik 163.172,00 0,00
Sum kortsiktig gjeld: 7.090.245,07 7.285.819,74
SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 18.497.624,50 9.487.714,42

Fauske den13. april 2016
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FDVU FORMÅLSBYGG
Budsjett Regnskap Avvik

2015 2015
Fdvu: 1 FORVALTNING

220  FORSIKRINGER 735 000 702 089 -32 911
230  Lønn Forvaltning 2 900 519 3 053 829 153 310
240  Andre forvaltningskosntader 1 257 741 1 302 815 45 074
260  FDVU dok 200 000 16 976 -183 024
270  Styrehonorar og godtgjørelser 150 000 148 340 -1 660

Sum fdvu: 1 FORVALTNING 5.243.260 5.224.049 -19.211

Fdvu: 2 DRIFT
310  Lønn driftspersonell 5 056 400 5 246 621 190 221
311  Drifts materiell 784 706 449 986 -334 720
312  Drift heis/service/ventilasjon 882 859 1 575 978 693 119
321  Regelmessig renhold, lønn 11 482 935 13 141 073 1 658 138
321  Renholdsmateriell og maskiner 1 030 000 1 021 799 -8 201
326  Ekstra og innleid renhold 0 88 131 88 131
330  Energi 0 30 006 30 006
331  Elkraft 7 000 000 6 173 702 -826 298
332  Fjernvarme 1 500 000 585 582 -914 418
341  Vann/avløp 850 000 742 752 -107 248
351  Renovasjon 1 000 000 1 340 262 340 262
360  Drift basseng 130 000 296 672 166 672
361  Brannvern 313 943 443 550 129 607
362  Serviceavtaler 350 000 64 870 -285 130
363  Vaktselskap 200 000 70 046 -129 954
365  Diverse driftskostnader 340 000 169 438 -170 562
370  Utendørs driftskostnader 400000 168 005 -231 995

Sum fdvu: 2 DRIFT 31.320.843 31.608.472 287.629

Fdvu: 3 VEDLIKEHOLD
401  Vedlikehold lønn 2 308 797 2 004 087 -304 710
411  Planlagt vedlikehold, materialer 600 000 152 995 -447 005
421  Utskiftninger, kjøpte tjenester 400 000 427 944 27 944
422  Utskiftninger, egne tjenester 900 000 28 182 -871 818

500 000 169 612 -330 388
471  Utendørs vedlikehold 150 000 155 354 5 354

Sum Fdvu: 3 VEDLIKEHOLD 4 858 797 2 938 173 -1 920 624

Fdvu: 4 UTVIKLING
511  Oppgraderinger av anlegg/ombygginger 200 000 481 194 281 194
521  Offentlig pålegg/ opggradering brann 400 000 98 342 -301 658
531  Oppgradering SD 200 000 140 938 -59 062

Sum Fdvu: 4 UTVIKLING 800 000 720 473 -79 527

Fdvu: 5 HUSLEIEINNTEKTER
700 Diverse innntekter 0 -1.277.161 -1.277.161
800  Husleieinntekter -42.222.900 -42.222.901 -1

Sum FDVU : 5 HUSLEIEINNTEKTER -42.222.900 -43.500.062 -1.277.162

T O T A L T 0 -3.008.895 -3.008.895
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DETALJERT REGNSKAP BOLIGKONTOR
Regnskap Budsjett Avvik

2015 2015
Ansvar: 10 BOLIGKONTOR

10 FASTLØNN 1.075.628 1.336.802 -261.174
20 LØNN TIL VIKARER 2.638 0 2.638
30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 137.281 0 137.281
90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGS 143.747 155.560 -11.813
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 74.481 76.110 -1.629
100 KONTORMATERIELL 5.178 10.000 -4.822
115 MATVARER 714 0 714
120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER O 89.307 43.000 46.307
130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDB 9.570 20.000 -10.430
140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 23.835 10.000 13.835
150 OPPLÆRING, KURS 45.000 0 45.000
160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BI 19.033 40.000 -20.967
170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMID 15.191 215.000 -199.809
180 STRØM 193.587 110.000 83.587
185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRIN 35.281 96.000 -60.719
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 5.759.884 4.025.000 1.734.884
195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 633.718 591.700 42.018
200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 71.787 10.000 61.787
230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1.549.451 1.240.828 308.623
240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJ 416 0 416
260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 75.083 0 75.083
270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON 41.350 20.000 21.350
290 INTERNKJØP 455.155 0 455.155
429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSAS 136.625 0 136.625
470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3.072 0 3.072
500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUT 166 0 166

Sum utgifter 10.597.176 8.000.000 2.597.176

620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. -24.906 0 -24.906
630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKA -9.938.101 -8.000.000 -1.938.101
700 REFUSJON FRA STATEN -926 0 -926
710 SYKELØNNSREFUSJON -77.682 0 -77.682
729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -136.625 0 -136.625
810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -300.000 0 -300.000

Sum inntekter -10.478.240 -8.000.000 -2.478.240

Sum ansvar: 10 BOLIGKONTOR 118.936 0 118.936

NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
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I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers
er de klassifisert som anleggsmidler.

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har
særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en
standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån
jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like
store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet /
tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i
balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt
over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig
fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Foretaket følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige
virksomhet krever foretaket refusjon gjennom Fauske kommune som mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for
betalt mva. er finansiert av Fauske kommune gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
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Note nr. 2 Organisering

Note 3 Endring arbeidskapital

Regnskap 2015 Regnskap 2014

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 8.582.670,07 2.933.316,63
Endring kortsiktige fordringer -1.450.689,99 4.099.505,79
Endring premieavvik -283.507,00 283.507,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 6.848.473,08 7.316.329,42

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) 195.574,67 -7.285.819,74

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 7.044.047,75 30.509,68
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Bostøtte

Renholdsleder

Team
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Note 4 Pensjon
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Note 5 Oversikt kapitalkonto
DEBET KREDIT

INNGÅENDE BALANSE -283 507

Salg av anleggsmidler
Av- og nedskrivning av anleggsmidler
Aktivering av anleggsmidler

Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.
Oppskriving av fast eiendom

Salg av aksjer og andeler
Nedskriving av aksjer og andeler
Kjøp av aksjer og andeler 6 509
Oppskrivning av aksjer og andeler
Aktivering av pensjonsmidler 2 154 928

Mottatte avdrag på utlån

Av- og nedskrivning på utlån
Utlån

Oppskrivning utlån

Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser 2 533 494

UTGÅENDE BALANSE -655 564
SUM 1 877 930 1 877 930

Note nr. 6 Revisjonshonorar
Regnskap 2015 Regnskap 2014

Honorar for regnskapsrevisjon 61 500 43 400

Note nr. 7 Ytelser til ledende personer og styre
Regnskap 2015 Regnskap 2014

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder inkludert pensjonsavtale 893 693 kr. 872 776

Lønn og annen godtgjørelse til styre 140 000 kr. 150 000

Fauske 13. april 2016
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JournalpostID: 16/5273
Arkiv sakID.: 16/1138 Saksbehandler:  Kristian Amundsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 074/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

112/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

STRATEGIPLAN FOR FAUNA KF 2016 – 2019

Vedlegg: Strategidokument 2016 -2019

Sammendrag:

Styret i Fauna vedtok i sak 35/15 oppstart av arbeid med utforming av ny strategiplan for
foretaket. Gjennom møter med næringsliv, politisk ledelse i Fauske kommune, samt interne – og
eksterne diskusjoner, er ny strategiplan utarbeidet. Fauna KF har etter vårt syn hatt en god og
grundig prosess med de ulike instanser og har fått verdifulle innspill underveis.

Til grunn for arbeidet av ny plan, lå strategiplan 2012 – 2015 som ble vedtatt i kommunestyret
juni 2012.

Strategiplan for 2016 – 2019 er spisset og har fått tre innsatsområder mot tidligere fem. Dette på
bakgrunn av de innspill som er kommet i prosessen. Som poengtert i strategidokumentet må
forutsetningene som ligger til grunn for næringsutvikling være oppfylt for å nå målene. Med
vedtak av strategiplan, vil handlingsplan utarbeides og bli førende for gjennomføring av
strategiplan 2016 – 2019. Handlingsplanen rulleres årlig.

Styret i Fauna KF hadde strategiplanen til behandling i møte 4. april 2016 sak 08/16.
Planen ble enstemmig vedtatt.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommune vedtar fremlagt strategiplan 2016 – 2019 for Fauna KF.

FOR-074/16 VEDTAK-  03.05.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Fauske kommune vedtar fremlagt strategiplan 2016 – 2019 for Fauna KF.



Geir Mikkelsen
rådmann



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Strategiplan 2016–2019

Strategi for næringsutvikling i Fauske,
og utvikling av Fauna KF.

Styrebehandlet, 4 april 2016.

Fremtidsrettet  Aktiv  Utviklingsorienter  Næringsvennlig  Ambisiøs



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Om strategiprosessen
Dette dokumentet er utviklet i samarbeid mellom styre, ledelse og medarbeidere i
Fauna KF i perioden september 2015 – februar 2016. Under prosessen er det avholdt
to møter med lokalt næringsliv for å gi innspill til strategien. Også politisk- og
administrativ ledelse i Fauske kommune har bidratt med innspill via et arbeidsseminar
i januar 2016.

Strategiplanen ble endelig behandlet av styret i Fauna KF i april, før den blir framlagt
for politisk behandling mai 2016.

Dette dokumentet angir ambisjoner og føringer for Faunas arbeid i den kommende
4-års perioden. Strategien skal ikke være statisk, men tilpasses ved behov og ut fra
muligheter som oppstår. For å lykkes med målsettinger og satsinger, er Fauske
avhengig av god samhandling mellom mange aktører. Strategiplanen omfatter
områder hvor Fauna har et særlig ansvar, og den peker også på viktige oppgaver hvor
Fauske kommune må være førende.

Som et vedlegg til denne strategiplanen, vil det følge en handlingsplan med
konkretisering av tiltak og prosjekter som skal bidra til å oppfylle ambisjoner i planen.
Denne blir utarbeidet etter godkjenning av strategiplan. Handlingsplanen rulleres årlig.



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Fauna KF – formål
Våre vedtekter:

• Fauna skal være en profesjonell førstelinje overfor bedrifter og etablerere i
kommunen. Foretaket skal besitte kompetanse/kapasitet til å være et
effektivt bindeledd med det regionale/nasjonale virkemiddelsystemet.

• Fauna skal være en profesjonell og god prosjektorganisasjon, som er i
stand til å påta seg tyngre utviklingsoppgaver. Fauna skal kunne påta seg
utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre
Salten-kommunene og fylkeskommunen.

• Foretakets strategiske plan skal rulleres annet hvert år og inneholde
målrettede strategier og tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.
Planen skal godkjennes av kommunestyret.

• Foretaket skal bidra til utvikling av nye arbeidsplasser gjennom
eksisterende næringsliv og nyetablering.

• Identifisere og nyttiggjøre seg midler fra private og offentlige
finansieringskilder.



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Strategi 2016-19 omfatter

• Strategisk utgangspunkt
• Visjon
• Verdigrunnlag
• Målsettinger
• Innsatsområder

• Delstrategier

• Handlingsplan 2016-17



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

STYRKER:

FAUSKE:
• Kraft, helse og marin sektor, historie, mineral
• Lønnsomt næringsliv
• Natur. Vinterdestinasjon
• Regionalt transportknutepunkt
• Uutnyttede areal
• Aktiv og stor frivillig sektor
• Forholdsvis rimelige boliger og tomter i

kommunen
FAUNA:
• Forankring i lokalt næringsliv, høy kundetilfredshet
• Aktiv i utviklingsprosjekter
• Fleksibel
• God samhandling med eier
• Regionalt samarbeid
• Eksterne finansieringsmuligheter for

utviklingsprosjekter
EKSTERNT
• Bodø mangler næringsareal
• Nord Universitet

SVAKHETER

FAUSKE:
• Befolkningsnedgang
• Få yrkesaktive (ca 40%) og andel med høy utdanning
• Lav andel i privat sektor
• Behov regulering av næringsareal m. v.
• Få utleieboliger.
• Lite lokal investorkapital
• Sentrum begrenses av E6
• Svak infrastruktur internt i kommunen
FAUNA:
• Lite nettverk
• Liten organisasjon.
• Begrensede ressurser
• Forankring

NÅSITUASJON



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Sammendrag strategi 2016-2019
Visjon

Verdier:
Fremtidsrettet,

Aktiv,  Utviklingsorientert,
Næringsvennlig og Ambisiøs

Hovedmål:

Resultatmål:

Innsatsområder og strategier

Årlig vekst i sysselsetting (3 %), befolkningsvekst (spes. 20-40 år),
økt andel sysselsatt (min. 46 %)

Bidra til vekst og økt sysselsetting i næringslivet
og vekst i folketall

Vekst,
via nærings-

og stedsutvikling

1) Nyskaping
- I eks. bedrifter
- Akkvisisjon
- Nyetableringer

2) Utviklingskultur
- Kompetanse
- Samfunnsbygging
- Samarbeid

3) Infrastruktur bo/næring
- Transport/kollektiv trafikk
- Knutepunkt
- Næringsareal
- Næringsvennlig kommune



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Overordnede ambisjoner

Visjon
• Vekst – via nærings- og

stedsutvikling

• Den overordnede hensikten med
Fauna og utviklingsarbeid for
Fauske, er å bidra til vekst i
næringsliv og lokalsamfunn.

Verdier
• Fremtidsrettet
• Aktiv
• Utviklingsorientert
• Næringsvennlig
• Ambisiøs

• Disse fem verdiene skal
kjennetegne våre holdninger og
atferd, både eksternt og internt.



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

FAUNA
STRATEGISKE MÅL 2016-2019

• Hovedmål:
– Bidra til vekst og økt sysselsetting i eksisterende og nye virksomheter ved aktiv stimulering

og næringsvennlig tilrettelegging.
– Vi skal også bidra til økt folketall ved stedsutvikling og aktiv profilering av muligheter i

folkehelsekommunen Fauske.

• Delmål i perioden:
1a) Fauna er en anerkjent og etterspurt samtalepartner for næringslivet
1b) Fauna har god førstelinjetjeneste for Fauske kommune - blant de beste i landsdelen.
2a) Samhandling og felles utviklingsfokus hos Fauna, Fauske kommune, tredje sektor og
næringsliv.
2b) Fauna er en kompetent prosjektorganisasjon, som påtar seg regionale utviklingsoppgave.
3a) Ferdig opparbeidet areal for næring og bolig jfr. markedsbehov.
3b) Sentrale planer for E6 og godsterminal er ferdig utarbeidet.

• Resultatmål:
– Årlig vekst i sysselsetting på 3-5 % i eksisterende næringsliv.
– Positiv utvikling i befolkningssammensetning, bl.a. med flere unge mellom 20-40 år.
– Økt andel av befolkningen som er sysselsatt, min 46 %.



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Innsatsområder
2016-2019

Mål:
• Vekst i næringsliv og
flere arbeidsplasser

• Vekst i folketall

IN
FR

AS
TR

U
KT

U
R

Blå: Fauna hovedansvarlig

Rød: FK hovedansvarlig,
Fauna er pådriver



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Innsatsområder for å nå mål
Hovedmål:
Vekst og økt

sysselsetting i
næringslivet.

Øke folketallet.

Resultatmål:
• Årlig vekst i

sysselsetting på
3-5 %

• Flere unge
20-40 år.

• Øke andelen
sysselsatte, min.

46 %

Infrastruktur - bo og næring

Vekst og nyskaping i
næringslivet

Utviklingskultur

Blå: Fauna hovedansvarligRød: FK hovedansvarlig,
Fauna er pådriver



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Strategiske innsatsområder
mot 2019

1. Bidra til vekst og nyskaping (Fauna)
• I eksisterende og nye virksomheter
• Akkvisisjon, privat og/eller offentlig sektor

2. Bygge utviklingskultur (Fauna)
• Styrke utviklingsfokus og -kompetanse i bedrifter
• Legge til rette for samfunnsbyggende initiativ i lokalmiljø
• Styrke lokalt og regionalt samarbeid

3. Styrke infrastruktur – bo og næring (Fauske kommune)
• Bedre transport og kollektivtilbud, Fauske som knutepunkt
• Utvikle og profilere næringsareal og botilbud
• Næringsvennlig kommune



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Innsatsområde 1) Vekst og nyskaping

STRATEGIER:
• Stimulere til vekst og nyskaping i eksisterende bedrifter

– Nye produkter/marked/teknologi/organisering. Styrke  bransjer som oppdrett, industri.
– Økt produksjon for eksisterende havbruksnæring i Skjerstafjorden.
– Forskning mht gruvedrift, i samarbeid med NFK, Nord Universitet, Nordlandsforskning, DM og

NTNU.
– Videreutvikle Fauskes tilbud innen reiseliv og kultur, og Sulitjelma som vinterdestinasjon,

Arrangørbyen Fauske.

• Tiltrekke oss bedrifter/virksomheter til Fauske
– Arbeide for «innflytting» av arbeidsplasser – private el offentlige.
– Posisjonere Fauske og Salten mht. ny mineralvirksomhet og  nye industriarbeidsplasser.
– Stimulere til etablering av mer kraftkrevende virksomhet. F.eks. datapark.

• Stimulere gründere/entreprenørskap
– Tilby etablereropplæring og veiledning
– Profesjonell førstelinje ovenfor gründere
– Vurdere inkubatortilbud/næringshage
– Stimuler til entreprenørskap i skolene

Delmål i perioden:
1a) Fauna er en anerkjent og etterspurt samtalepartner for næringslivet
1b) Fauna er en god førstelinjetjeneste for Fauske kommune - blant de beste i landsdelen



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Innsatsområde 2) Utviklingskultur

STRATEGIER:
• Stimulere til økt kompetanse i eksisterende bedrifter

– Tilby og formidle relevante kompetansetilbud, spesielt for å styrke lederskap  og
utviklingsfokus

– Forsterke samhandling mot universitet og FoU miljø mm.

• Tilrettelegge for rekruttering av «rett» arbeidskraft
– Utvikle botilbud for elever/studenter i Fauske.
– Markedsføre Fauske som bosted og synliggjør lokale jobbmuligheter,

også mot studenter (Nord Universitet, Fauske VGS).
– Kople næringsliv og potensielle arbeidstakere.
– Videreutvikle videregående skoler iht. behov i næringsliv.

• Styrke samarbeidet, lokalt og regionalt
– Tettere samarbeid regionalt. Styrking av Fauske sin posisjon innen nærings- og

stedsutvikling.
– Skape nettverksarena for utvikling av strategiske og relasjonelle nettverk, også på tvers

av næringsliv, kommuner og 3. sektor (frivillig sektor).
– Stimulere til leverandørnettverk.

Delmål i perioden:
2a) God samhandling og felles utviklingsfokus hos Fauna, Fauske kommune og næringsliv.
2b) Fauna er en kompetent prosjektorganisasjon, og påtar oss regionale utviklingsoppgaver



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Innsatsområde 3) Infrastruktur – bo og næring

STRATEGIER:
• Bedre transport og kollektivtilbud, Fauske som knutepunkt:

– Videreutvikle funksjon som regional/nasjonal godsterminal. Langsiktig plan for terminalen på Fauske,
oppfølging og kopling mot mulighetene ift E6 nord og sør.

– Sentrumsutvikling, RV 80 og E6. Tungtrafikk ut – og vitalisere sentrum.
– Styrke internasjonal havn, Salten Havneservice, 15 min fra Fauske.
– Flere togavganger til/fra Bodø og buss innad i Fauske. Gang- og sykkelstier i tilknytning til bo-/nærings- og

friområder.
– Sluttføre Veipakke Salten og RV 80. Utbedre strekning Fauske - Sulitjelma mht tungtransport og reiseliv.

Utbedre vei Strømsnes – Fridalen.
• Utvikling og profilering av næringsareal og boliger

– Ferdigstill areal for boligbygging og næring jfr behov, rask saksbehandling. Legge til rette for utnyttelse av
overskuddsmasse fra utbygging av E6 i Sørfold? Utarbeide strategier for utbygging av boliger,
reguleringsplaner mv.

– Fauske som vertskommune for Forsvaret.
– Profiler Fauske som etableringssted, for  arealkrevende virksomhet spesielt ovenfor Bodø .
– Bidra til nødvendig bredbåndstilbud.

• Næringsvennlig kommune
– Rask og serviceorientert saksbehandling, løsningsfokus. God dialog med næringslivet.
– Innkjøpspolicy og praksis som utvikler lokal kompetanse og leveranseevne innenfor lovpålagte rammer(?)
– Politisk påvirkning i regionale/nasjonale saker. Brobygging mot regionråd.
– Gjennomføring av infrastrukturtiltak og oppfølging av vedtatt SNP/Strategi for Fauna.
– Klargjøring av næringsareal samt utvikling av framtidens fiberutbygging

Delmål i perioden:
3a) Ferdig opparbeidet areal for næring og bolig jfr. markedsbehov.
3b) Sentrale planer for E6 og godsterminal er ferdig utarbeidet



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Organisering og ressurser
FAUNA som organisasjon skal i perioden videreutvikles ved:

• Vi i Fauna ønsker å være en kompetent og utadrettet prosjektorganisasjon med
fokus på aktiv utvikling av næringsliv og lokalsamfunn.

• For å gjennomføre de deler av strategien som Fauna er spesielt ansvarlig for
(innsatsområde 1 og 2), ser vi behov for at vi som organisasjon i perioden
vektlegger særlig:

– Økt synlighet og tilstedeværelse ovenfor næringslivet. Bl.a. ved å:
• Skape nettverksarenaer, bl.a. legge Fauna sine styremøter til lokale bedrifter
• Øke proaktive initiativ ovenfor lokalt næringsliv
• Øke Fauna sin tilgjengelighet og synlighet ute i bedriftene (både små og store), og på sosiale medier

– Å være bindeledd  - og styrke samhandlingen mellom næringslivet og kommunen.
• Fauna skal være døråpner for næringslivet i Fauske, mot kommunen og eksterne partnere.
• Vi skal ha god dialog og samhandling med Fauske kommune, herunder  årlig dialogmøte med

Formannskapet.
• Bistå kommunen ved behov i utviklingsspørsmål.

– Å være en aktiv pådriver i utviklingen av Fauske
• Ta  posisjon som regional utviklingsaktør, med styrket strategisk nettverk bl.a. mht akkvisisjon
• Styrke egen forretningskompetanse, og videreutvikle en profesjonell førstelinje

• Fauna sin gjennomføringsevne forutsetter adekvate ressurser, bemanning og
hensiktsmessig organisering.



Vekst – via nærings- og stedsutvikling

Oppfølging av strategiplanen
• Denne strategiplanen skal behandles og vedtas av kommunestyret i Fauske, og

gjelder som Strategisk næringsplan for perioden 2016-19.
– Fauna har hovedansvar for operativ gjennomføring av tiltak innenfor innsatsområde 1

(nyskaping/entreprenørskap) og 2 (utviklingskultur).
– Fauske kommune har hovedansvar for operativ gjennomføring av tiltak innenfor innsatsområde 3

(infrastruktur – bo og næring).
– En årlig revidert handlingsplan skal tydeliggjøre tiltak, ansvarl, tidsplan mv for dette arbeidet.

• Fauna er ansvarlig for at strategien for foretaket og næringsarbeidet på Fauske
rulleres annet hvert år, i dialog med Fauske kommune og lokalt næringsliv.

– Det skal gjennomføres en årlig strategisamling med formannskap.

• Fauna skal rapportere resultater på hensiktsmessig måte.
– Til politisk ledelse ved formannskap og kommunestyre (årlig).
– Faunas ledelse deltar ved behov i rådmannens utvidede ledergruppe, og informerer om sentrale

saker og bidrar til koordinering mot kommunens tilretteleggende arbeid.
– Ifm. årsmelding skal Fauna evaluere og oppsummere konkrete resultater ved gjennomføring av

strategien og det arbeidet som de er involvert i.

• Det er et felles ansvar for Fauna som selskap og Fauske kommune som eier at
Fauna har adekvate ressurser for å gjennomføre strategien.



FAUSKE KOMMUNE
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JournalpostID: 16/5272
Arkiv sakID.: 16/1137 Saksbehandler:  Kristian Amundsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 075/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

113/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

ENDRING AV VEDTEKTER FAUNA KF

Vedlegg: Gjeldende vedtekter for Fauna KF

Sammendrag:

Etter vurdering av næringsarbeidet i Fauske, og Fauna KF som kommunens redskap for
næringsutvikling, er det behov for å gjøre noen mindre endringer i vedtektene. Forslaget til
endringer omfatter periodene for rullering av strategiplanarbeidet § 2 punkt 3.

Saksopplysninger:

I arbeidet med næringsutvikling, er det viktig å ha en godt utarbeidet strategi- og handlingsplan.
Denne må også være befestet i alle ledd, både internt i organisasjonen, styret og i politiske
organer. Med årlig arbeidsmøte sammen med formannskapet opplever Fauna KF at dette er
ivaretatt på en god måte.

Praksisen de senere årene har vært at strategiplanen har fungert som en overordnet plan, mens
handlingsplanen har vært arbeidsdokumentet i det daglige arbeidet. Handlingsplanen er ikke
statisk, og revideres kontinuerlig etter behov. Planen vil gi en god styring på hvilke områder man
skal satse mot. Den er også med på å tydeliggjøre hvilke områder Fauna KF skal ha hovedansvar
for.

Næringsarbeid tar tid og dette gir behov for langsiktighet i arbeidet. En økonomisk ressursbruk,
både når det gjelder tid og økonomi, gjør at praksisen med å revidere strategiplanen hvert år, er
lite hensiktsmessig. I organisasjoner Fauna KF kan sammenligne oss med, blir strategiplanen
normalt revidert hvert 4 år. Behovet for hyppigere revidering er ikke tilstede når handlingsplanen
blir aktivt brukt.

Rådmannens foreslår at vedtektene til Fauna endres slik at det oppnås hensiktsmessig struktur på
strategiplanarbeidet.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

§ 2 punkt 3 endres slik:
Foretakets strategisk plan rulleres hvert fjerde år, og inneholde målrettede strategier og
tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.

FOR-075/16 VEDTAK-  03.05.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
§ 2 punkt 3 endres slik:
Foretakets strategisk plan rulleres hvert fjerde år, og inneholde målrettede strategier og
tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.

Geir Mikkelsen
rådmann



VEDTEKTER FOR FAUNA KF
(NÆRINGS- OG STEDSUTVIKLING I FAUSKE)

§ 1 Foretakets navn er Fauna KF

§ 2 Foretakets formål er:

• Fauna skal være en profesjonell førstelinje overfor bedrifter og etablerere i
kommunen. Foretaket skal besitte kompetanse/kapasitet til å være et effektivt
bindeledd med det regionale/nasjonale virkemiddelsystemet.

• Fauna skal være en profesjonell og god prosjektorganisasjon, som er i stand
til å påta seg tyngre utviklingsoppgaver. Fauna skal kunne påta seg
utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre
Salten-kommunene og fylkeskommunen.

• Foretakets strategisk plan skal rulleres hvert fjerde år, og inneholde
målrettede strategier og tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.

• Foretaket skal utvikle nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv og
nyetablering.

• Identifisere og nyttiggjøre seg av midler fra private og offentlige
finansieringskilder.

§ 3 Foretaket har sitt forretningskontor i Fauske kommune.

§4 Foretaket ledes av et styre bestående av minimum 5 styremedlemmer og 2
varamedlemmer. Styret sammensetning velges for 1 og 2 år. Vara velges for 1 år.
Styret godtgjøres i henhold til vedtak i kommunestyret.

§5 Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår.

§6 For øvrig gjelder kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak.
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114/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUNA KF

Vedlegg: FOR-26/15 og 27/15

Sammendrag:

Viser til sak FOR-26/15 og 27/15

Som følge av nevnte vedtak skal det velges nye medlemmer til styret i Fauna KF.

Følgende personer er på valg:

Nestleder: Geir Wenberg
Styremedlem: Alice Brekke

Varamedlemmer: Endre Grønnslett og Ann Mari Zahl

På bakgrunn av tidligere vedtak vil det være hensiktsmessig at man velges for 2 år inn i styret,
mens varamedlemmer velges for 1 år.

FOR-076/16 VEDTAK-  03.05.2016

Saken ble enstemmig oversendt til kommunestyret uten realitetsbehandling i
formannskapet.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Arkiv sakID.: 15/1408 Saksbehandler:  Siv Anita Johnsen Brekke

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 026/15 FORMANNSKAP Dato: 11.05.2015

039/15 KOMMUNESTYRE 21.05.2015

ENDRING AV VEDTEKTER FAUNA KF

Vedlegg: Vedtekter

Sammendrag:

I forbindelse med vedtak i kommunestyresak 16/15 evaluering av Fauna KF – endelig rapport
ble det satt ned en valgkomite bestående av ordfører, varaordfører og Jørns Stene. Komiteen skal
komme med en innstilling til nytt styre i Fauna KF. I forbindelse med komiteen arbeid er det
fremkommet et ønske om å endre vedtektenes § 4. Dagens § 4 i vedtektene sier at man skal ha et
styre bestående av minimum 5 styremedlemmer med personlig varamedlemmer.

Komiteen ønsker å endre dette til at det er vara i rekkefølge og mener det er mest
hensiktsmessig.

Med bakgrunn i dette fremmes følgende innstilling til endring i vedtektene:

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING :

§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til:

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder.

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges for 1
og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret.

FOR-026/15 VEDTAK-  11.05.2015

Oredførers forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til:

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder.

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges for 1
og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret.



KOM-039/15 VEDTAK-  21.05.2015

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
§ 4 i vedtektene for FAUNA KF endres til:

Kommunestyret i Fauske oppnevner styret, styrets leder og nestleder.

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning velges for 1
og 2 år. Godtgjørelse i henhold til vedtak i kommunestyret.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Fauna KF Postboks 326 8201 FAUSKE
Ordfører
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040/15 KOMMUNESTYRE 21.05.2015

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUNA KF OG FASTSETTING
AV GODTGJØRELSE

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Kommunestyret vedtok i punkt 3 i sak 16/15 vedrørende evaluering av Fauna KF – endelig
rapport følgende:

Det settes ned en valgkomite bestående av 3 repr.
Innstillingen fra valgkomiteen skal foreligge til kommunestyrets møte 21. mai.
Komiteen skal bestå av ordfører, varaordfører og Jørn Stene.

Komiteen legger fram en enstemmig innstilling til nytt styre. Alle er forespurt og har takket ja til å
stille som medlem/varamedlem til styret. Komiteen legger også fram forslag til godtgjørelse. Forslag
til godtgjørelse er det samme som godtgjørelse til styret i Fauske eiendom KF.

ORDFØRERS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Som nytt styre for FAUNA KF oppnevnes:

1. Ståle Indregård 2 år
2. Hanne Løkås Veigård 2 år
3. Geir Wenberg 1 år
4. Alice Brekke 1 år
5. Odd Emil Ingebrigtsen 2 år

Varamedlemmer:
1. Endre Grønnslett 1 år
2. Ann Mari Zahl 1 år

Som styrets leder velges:
ð• Ståle Indregård

Som styrets nestleder velges:
ð• Geir Wenberg



Som godtgjørelse til styrets medlemmer i FAUNA KF gjelder følgende

ð• Styreleder: kr. 50.000,- pr år
ð• Nestleder: kr. 30.000,- pr år
ð• Styremedlemmer: kr. 20.000,- pr år
ð• Varamedlemmer: kr.   5.000,- pr år

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter.

FOR-027/15 VEDTAK-  11.05.2015

Ordførers forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som nytt styre for FAUNA KF oppnevnes:

1. Ståle Indregård 2 år
2. Hanne Løkås Veigård 2 år
3. Geir Wenberg 1 år
4. Alice Brekke 1 år
5. Odd Emil Ingebrigtsen 2 år

Varamedlemmer:
1. Endre Grønnslett 1 år
2. Ann Mari Zahl 1 år

Som styrets leder velges:
ð• Ståle Indregård

Som styrets nestleder velges:
ð• Geir Wenberg

Som godtgjørelse til styrets medlemmer i FAUNA KF gjelder følgende

ð• Styreleder: kr. 50.000,- pr år
ð• Nestleder: kr. 30.000,- pr år
ð• Styremedlemmer: kr. 20.000,- pr år
ð• Varamedlemmer: kr.   5.000,- pr år

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter.

KOM-040/15 VEDTAK-  21.05.2015

Per Gunnar Skotåm (R) foreslo:
Andreas Moan foreslås opp mot Ståle Indregård.
Harald Mellerud foreslås opp mot Odd Emil Ingebrigtsen.
Asbjørn Olsen foreslås opp mot Endre Grønnslett.



Det ble stilt spørsmål med Anne Grethe Lund (AP), Kathrine Moan Larsen (FL) og
Gøran Indregård (AP) habilitet.

Lund, Larsen og Indregård ble enstemmig erklært inhabile etter forvaltningslovens § 6
første ledd b) og c).

R’s forslag ble trukket.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Som nytt styre for FAUNA KF oppnevnes:

1. Ståle Indregård 2 år
2. Hanne Løkås Veigård 2 år
3. Geir Wenberg 1 år
4. Alice Brekke 1 år
5. Odd Emil Ingebrigtsen 2 år

Varamedlemmer:
1. Endre Grønnslett 1 år
2. Ann Mari Zahl 1 år

Som styrets leder velges:
ð• Ståle Indregård

Som styrets nestleder velges:
ð• Geir Wenberg

Som godtgjørelse til styrets medlemmer i FAUNA KF gjelder følgende

ð• Styreleder: kr. 50.000,- pr år
ð• Nestleder: kr. 30.000,- pr år
ð• Styremedlemmer: kr. 20.000,- pr år
ð• Varamedlemmer: kr.   5.000,- pr år

I tillegg dekkes faktiske utgifter for å kunne delta på styremøter.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Alice Brekke Brekka 3 8200 FAUSKE
Ann Mari Zahl Lyngveien 41 8209 FAUSKE



Endre Grønnslett Nerigardsveien 8 8210 FAUSKE
Fauna KF Postboks 326 8201 FAUSKE
Geir Wenberg Kvitlyngveien 36 8209 FAUSKE
Hanne Løkås Veigård Sankthanshågen 22 8215 VALNESFJORD
Odd Emil Ingebrigtsen Skriverveien 3 8010 BODØ
Ordfører
Ståle Indregård Bratthaugen 12 8210 FAUSKE
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ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 - 2020

Vedlegg: Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan, Fauske kommune 2016-2020¨
Uttalelser etter høringsrunde

Sammendrag:

Någjeldende alkoholpolitisk handlingsplan ble vedtatt av kommunestyret den 10.05.2012. Planen
skal i henhold til alkoholloven rulleres hvert 4. år.

Vedlagt er «Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020» slik den ble sendt på høring

Saksopplysninger:

Det har skjedd en del endringer i alkoholloven og alkoholforskriften siden forrige alkoholpolitisk
plan for perioden 2012 – 2016 var vedtatt.

Disse endringer er gjeldende fra og med 01.01.2016 og er lagt inn i forslag til Alkoholpolitisk
handlingsplan 2016-2020.

I alkoholloven §1-6 gjeldende er det innført en unntaksregel som gir kommunen mulighet til,
etter kommunevalg, å beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire år uten
krav om ny søknad om ny bevilling.

Rådmannen vil anbefale at Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal
opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september
året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6. Det er da ikke nødvendig å søkte
om ny salgs- og skjenkebevilling. Etter neste kommunevalg må kommunevalg må
kommunestyret igjen ta stilling til en eventuell forlengelse av bevillingene i inntil 4 år uten krav
om ny søknad.

Nye regler om prikktildeling er trått i kraft, og Fauske kommune vil da være forpliktet til å
tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd. Bestemmelsen om
prikktildeling og inndragning gjelder kontroll gjennomført i samsvar med alkoholforskriftene,
eller rapport fra andre myndigheter, avdekker at innehaver av kommunale salgs- eller
skjenkebevillinger ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven.



Det innføres derfor strengere krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven, og økte
krav til kommunenes kontroll med bevillinger som utdeling av prikker ved overtredelse og at
kontrollørene må avlegge kunnskapsprøver.

Krav om at kontroll av skjenkesteder skal gjennomføres av minst to kontrollører (gjelder ikke
salgssteder).

Satsen for å avlegge kunnskapsprøvene, samt å få ambulerende skjenkebevilling og avgifter for
salg og skjenking av alkohol reguleres også av alkoholloven. Fauske kommune forholder seg til
det som til enhver tid er gjeldende satser vedrørende dette.

Det er kommet tilsvar fra Politiet på Rådmannens forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan
2016 – 2020»:
Forslaget til planen og endringene som foreslås stiller politiet seg positiv til. Det er en del
kriminalitet registrert tilknyttet skjenkesteder på Fauske, og endringer og oppfølgninger som
skissert i planen kan virke positivt på dette.

Kommuneoverlegen og skjenkestedene i Fauske kommune har ingen innspill til Rådmannens
forslag

Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen legger fram forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020» med endringer
fra forrige gang planen ble vedtatt.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. «Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 -2020» vedtas.

2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, men
gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året
etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.

HEOM-029/16 VEDTAK-  20.04.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
1. «Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 -2020» vedtas.

2. Fauske kommune beslutter at ingen salg- og skjenkebevillinger skal opphøre, men
gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september
året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6.

Geir Mikkelsen



rådmann

























FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/2039
Arkiv sakID.: 16/443 Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 060/16 FORMANNSKAP Dato: 01.03.2016

101/16 KOMMUNESTYRE 05.04.2016
116/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

DELEGERINGSREGLEMENT

Vedlegg: Hele gjeldende delegeringsreglementet etter lover
Gjeldende politisk delegering
Gjeldende administrativ delegering
Generell delegering til kommunestyre
Generell delegering til formannskap
Generell delegering til partssammensatt utvalg
Generell delegering til driftsutvalg
Generell delegering til plan- og utviklingsutvalg
Generell delegering til ordfører
Generell delegering til kontrollutvalg
Generell delegering til rådmann
Generell delegering til representantskapet i IRIS IKS
Generell delegering til styret i RKK Indre Salten
Generell delegering til Fauske Parkering

Sammendrag:

I kommunelovens § 39 står følgende:
Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i
folkevalgte organer.
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for
innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble
konstituert.

Kommunestyret delegerer enten til et politisk utvalg eller til rådmannen. Det som blir delegert til
rådmannen, kan rådmannen delegere videre.

Fauske kommune abonnerer på Kommuneforlagets KF-infoserie og KF Delegeringsreglement.
Vi får informasjon om nye lover og endringer i lover med utgangspunkt i delegeringsmuligheter
og delegeringsforbud. Delegeringsreglementet er elektronisk tilgjengelig på kommunens
hjemmeside.

Innstillingsrett



Når det gjelder innstillingsrett i hht kommunelovens § 39 foreslår rådmann å videreføre dagens
bestemmelse med at rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og
økonomiplan.

Her er endringer utarbeidet av kommuneforlaget etter delegeringsreglementet ble revidert i K-
sak 29/14 med rådmannens vurderinger:

Tobakksskadeloven
Den 1. juli 2014 trådte flere nye bestemmelser tobakkskadeloven i kraft. § 26 og § 27 handler om
tobakksforbud i barnehager og skoler. Etter § 25 skal inngangspartier til helseinstitusjoner og
offentlige virksomheter holdes røykfrie. Kommunen er tilsynsmyndighet for overholdelse av
tobakksforbudet i §§ 25, 26 og 27.

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene er lagt inn i reglementet.
§ 3 Tilsyn med røykeforbudet opphører, og er fjernet fra reglementet.

Rådmannens vurdering:
Dagens tobakkskadelov er delegert rådmannen. De nye bestemmelsene delegeres rådmannen.

Ny konfliktrådslov
Det er kommet nye regler som ungdomsstraff, og i den sammenheng er det kommet ny lov om
konfliktråd. I henhold til den nye loven skal hvert konfliktråd ha en ungdomskoordinator som
skal være ansvarlig for ungdomsoppfølging i konfliktråd. De nye bestemmelser om
ungdomsoppfølging vil kreve en sterkere innsats fra flere involverte instanser, som
barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren.

Konfliktrådsloven § 3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere og § 4 Oppnevning av
konfliktrådsmeklere er lagt inn i reglementet med avgjørelsesmyndighet. Den tidligere de loven
er opphevet og dermed vil delegeringene som er gjort bortfalle.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret oppnevner en representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeklere etter
§ 4.

Politiloven
Politiloven § 14 første ledd nr. 8 åpner nå for at kommunene har adgang til både å stanse og
regulere tigging.

I de kommuner det vedtas å forby eller regulere tigging, vil man forvente at politiet regelmessig
griper inn overfor tigging i strid med bestemmelsene ved å be personer som tigger om å stanse
sin virksomhet, eventuelt bortvise dem fra stedet de oppholder seg.

Rådmannens vurdering:
Som ved siste endring av delegeringsreglementet anbefaler rådmannen at dette blir tatt opp ved
en senere rullering av politivedtektene.



Introduksjonsloven
I introduksjonsloven § 24 om plikten til å føre internkontroll, er teksten endret slik at den utdyper
hvilke oppgaver som skal kontrolleres. Adgangen til delegering av myndighet er lik som
tidligere.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har delegert rådmann myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning
og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) med forskrifter.

Opplæringslova
Opplæringsloven § 15-6 er ny og gir rett til å ta avgjørelser på vegne av barnet når
barneverntjenesten har overtatt omsorgen. Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet til
barneverntjenesten og er lagt inn i reglementet.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet i saker av prinsipiell betydning til driftsutvalget
og saker som ikke har prinsipiell betydning til rådmannen.

Rådmannen foreslår at oppvekst- og kulturutvalget gis delegert myndighet i saker av prinsipiell
betydning og at rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak.

Friskolelova
Den tidligere privatskolelova har endret navn til friskolelova. Endringene som er gjort i loven
påvirker ikke kommunens delegeringsmyndighet.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har tidligere delegert myndighet i saker av prinsipiell betydning til driftsutvalget
og saker som ikke har prinsipiell betydning til rådmannen.

Rådmannen foreslår at oppvekst- og kulturutvalget gis delegert myndighet i saker av prinsipiell
betydning og at rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak.

Offentleglova
Offentlighetsloven § 16 om innsyn i interne dokument hos kommunene og fylkeskommunene er
endret.

Bakgrunnen for endring er at Sivilombudsmannen avga 7. september 2012 to uttalelser der det
ble konkludert med at Oslo og Bergen kommuner hadde en praksis som var i strid med
offentlighetsloven når det gjaldt innsyn i byrådsdokumenter. For at kommuner med
parlamentarisk styreform fortsatt kan holde fortrolige drøftelser blir det i § 16 gjort unntak fra
innsyn for de dokumenter som blir brukt i slik sammenheng.

Delegeringsadgangen er lik, men kommuner som har parlamentarisk styreform, får utvidet
myndighet til å unnta interne dokumenter.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har delegert rådmannen myndighet etter offentlighetsloven.



Valgloven
Det er gjort en endring i valgloven § 2-3: Ansvar for å opprette og oppdatere manntall.
Bestemmelsen om utsendelse av valgkort blir fjernet fra reglementet. Departementet overtar
oppgaven med å sende ut valgkort.

Bestemmelsen i § 9-3 om tid og sted for stemmegivningen er endret. Organisering er endret slik
at det er sentral matrikkelmyndighet (Statens kartverk) som skal orienteres om endringer i
stemmekretsinndelingen, og ikke folkeregisteret. Endringen har ingen betydning for
delegeringsadgangen.

Rådmannens vurdering:
Valgloven § 9-3 er delegert valgstyret.

Bustøttelova
Bostøtteloven § 8 om innhenting og håndtering av personopplysninger gir kommunen
avgjørelsesmyndighet og er lagt inn i reglementet.

Kommunen og Husbanken kan kreve å få nødvendige opplysninger for å kontrollere om
vilkårene for bostøtte er oppfylt.  De nye bestemmelsene i §§ 8a, 8b og 8c utdyper
gjennomføringen av § 8 og er lagt inn i reglementet med avgjørelsesmyndighet.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har delegert rådmannen myndighet etter bostøtteloven med forskrifter.

Plan- og bygningsloven
I plan- og bygningsloven av 20. juni 2014 ble det vedtatt en del endringer som blant annet
forenkler byggesaksbehandling. Endringene trådte i kraft til forskjellig tidspunkt, og de
endringene som berører kommunen som tilsynsorgan, trådte i kraft 1. januar 2016.
Forenklingene trådte i kraft 13. november 2015 og innebærer blant annet:

ð• Utbygger får større ansvar og risiko for bygg på egen eiendom
ð• Like saker skal behandles likt - lokalt skjønn blir begrenset
ð• Mindre administrasjon og byråkrati

I Kapittel 20 er det gjort strukturelle endringer i kapittelet, men innholdet er ikke endret. Det er
nå blant annet strukturert etter hvilke tiltak som har søknadsplikt og hvilke som ikke har det.
Forenklingene i byggesaksbehandlingen kommer frem i Kapittel 21. Kommunen skal ikke lenger
vurdere ulempevirkninger av mindre tiltak og de skal ikke vurdere nabohensyn.

Plan- og bygningsloven § 21-7 gir kommunen strengere tidsfrister.

Plan- og bygningsloven § 25-1 presiserer at kommunens tilsynsplikt også gjelder tilsyn med om
ansvarlige utbyggere er kvalifisert. Det er behov for større fokus på utbyggerne når de ikke
lenger skal godkjennes før de begynner arbeidet. En eventuell oppfølging avhenger derfor av at
kommunene fører tilsyn.

Plan- og bygningsloven § 25-3 skal gi statlige myndigheter en mulighet for å bistå kommunene i



å følge opp ansvarlige utbyggere. Eventuelle ulovlige forhold som oppdages rapporteres til
kommunene, og det vil fortsatt være kommunen som følger opp forholdene videre.

Plan- og bygningsloven § 29-11 gir bygningsmyndighetene hjemmel til å avslå søknad om tiltak
dersom utbyggingen medfører at krav som det offentlige har stilt i tidligere gitte tillatelser ikke
lenger oppfylles, med den følge at ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven oppstår.
Hensikten er å gi kommunen den nødvendige sikkerhetsventilen til å kunne ivareta viktige
hensyn i loven, slik som sikring av vann, avløp, atkomst og parkering.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har delegert til plan- og utviklingsutvalget avgjørelsesmyndighet i saker av
prinsipiell betydning innenfor plan- og bygningsloven og saker som ikke har prinsipiell
betydning til rådmannen. Rådmannen er også gitt adgang til å gi dispensasjon fra
kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001
og delegert myndighet til å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag som
er i samsvar med overordnet arealplan.

Plan- og bygningsloven
Plan-  og  bygningsloven  §  20-8  er  ny.  Et viktig  formål  med  bestemmelsen  er  å  redusere
tidsbruken i byggesaker der nasjonale sikkerhetshensyn gjør seg gjeldende, altså hensyn til rikets
selvstendighet  og  sikkerhet  samt  andre  nasjonale  sikkerhetsinteresser.  Der  kommunen  eller
fylkeskommunen eier et skjermingsverdig bygg, må disse søke departementet om å fatte vedtak
om unntak fra plan- og bygningslovens krav til søknad, tillatelse eller nabovarsling.

§ 20-8. Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter er lagt inn i reglementet som
en plikt.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har delegert myndighet i saker av prinsipiell betydning til planutvalget og saker
som  ikke  har  prinsipiell  betydning  til  rådmannen.  Plan-  og  utviklingsutvalget  og  rådmannen
delegeres avgjørelsesmyndighet i samsvar med tidligere vedtak.

Lov om motorferdsel i utmark
Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4 åpner for at
departementet kan gi kommunestyret myndighet til å fastsette forskrifter. Forskriftene skal åpne
løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyret har delegert plan- og utviklingsutvalget avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6
og nasjonal forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker av
prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (10.07.1977 nr. 82) med
forskrifter.

Kommunestyret har delegert rådmannen avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til nasjonal forskrift for
bruk av kjøretøy er i utmark og på islagte vassdrag § 5 og § 5a.



Rådmannen anbefaler at kommunestyret selv, i forskrift, fastsetter løyper for kjøring med
snøscooter på vinterføre.

Brann- og eksplosjonsvernloven
Brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9, 10, 13 og 42 er endret. Og ny 20a er lagt til.

Endringene skal etablere restriksjoner i tilgangen til stoffer og stoffblandinger som kan benyttes
til å produsere eksplosiver. Det vil komme en forskrift som nærmere regulerer hvordan
myndigheten skal reagere med henhold til mistenkelige transaksjoner, men det var nødvendig å
gjøre noen endringer i loven for å tilrettelegge for forskriften.

Av interesse for kommunens oppgaver er endringene i §§ 9, 10 og 13:

Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 Etablering og drift av brannvesen: I andre avsnitt er det lagt
til en ny setning i forbindelse med at kommunen er pålagt å gjennomføre ROS-analyser:
"Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det
forebyggende og beredskapsmessige arbeidet."

Brann- og eksplosjonsvernloven § 10 Dokumentasjon og rapportering: Ordet "Rapportering" er
blitt lagt til i tittelen. Og det er lagt inn en ny setning om: "På forespørsel fra sentral
tilsynsmyndighet skal kommunen rapportere om alle ressurser, hendelser og evalueringer etter
§ 9 annet ledd annet punktum."

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 Særskilte brannobjekter: Det gis nå delegeringsadgang til å
fatte enkeltvedtak om at det skal føres tilsyn med andre byggverk enn de som er omfattet av
første ledd. Mens kommunestyret selv fortsatt skal fastsette lokale forskrifter.

Rådmannens vurdering:
Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter er delegert til
representantskapet for Salten Brann IKS.

Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i vedlegg "Delegasjonsreglement
for representantskapet for styret i Salten Brann IKS".

Fordeling av delegering til driftsutvalg – Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekst- og
kulturutvalget

Rådmannens vurdering:
Driftsutvalget er nå opphevet og erstattet med Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekst- og
kulturutvalget.

Rådmannen anbefaler at fordelingen av myndighet til driftsutvalget fordeles slik:

Fordeling fra driftsutvalget til Helse- og omsorgsutvalget:
ð• Alkoholloven (§ 1-9)
ð• Forvaltningsloven (§ 28 – underutvalg)
ð• Helse- og omsorgstjenesteloven



ð• Smittevernloven
ð• Sosiale tjenester i NAV

Fordeling fra driftsutvalget til Oppvekst- og kulturutvalget:
ð• Barnehageloven
ð• Barnevernloven
ð• Film- og videogramloven
ð• Folkebibliotekloven
ð• Forvaltningsloven (§ 28 – underutvalg)
ð• Friskolelova
ð• Kulturlova
ð• Opplæringslova
ð• Prioriteringer av søknader som spillemidler som oversendes Nordland fylkeskommune
ð• Myndighet til å fordele tilskudd til frivillige organisasjoner mv. innenfor vedtatte

budsjettrammer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens
vurderinger i saksutredningen.

2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og økonomiplan.

FOR-060/16 VEDTAK-  01.03.2016

Linda W. Salemonsen (FL) foreslo på vegne av FL og R:
Fremmer forslag om at Delegeringsreglementet oversendes kommunestyret uten en
realitetsbehandling i formannskapet.

FL/R’s forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Delegeringsreglementet oversendes kommunestyret uten en realitetsbehandling i
formannskapet.

KOM-101/16 VEDTAK-  05.04.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo tillegg i pkt. 1 og nytt pkt. 3:
1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens

vurderinger i saksutredningen med følgende tillegg:

ð• Formannskapet delegeres myndighet til å inngå forlik innenfor en ramme på
kr. 1.000.000,-.



ð• Ordfører har myndighet til å foreta bevilgninger fra kto. 1470-1020-1001 for
inntil kr. 20.000,-.

ð• I alle forhandlinger hvor kommunen er part og som kan innebære kostnader
for kommunen skal ordfører orienteres/forespørres om å delta.

2. Rådmann har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og økonomiplan.

3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak for partssammensatt utvalg som
omhandler kommunens tilsettingsrutiner, herunder gjenopprettelse av
tilsettingsutvalg bestående av rådmannen og de hovedtillitsvalgte.

Ronny Borge (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.

H’s utsettelsesforslag ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Fauske kommune
Alkoholloven
§1-6.Bevillingsperioden
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første
ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år,
og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg
av alkohol med inntil 4,76 volumprosent alkohol (øl og rusbrus) og
kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev.
tillatelse til uteservering av alkohol.

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen sender melding om gitte bevillinger til politiet og skatte- og
avgiftsmyndighetene.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse sender melding om gitte bevillinger til politiet og skatte-
og avgiftsmyndighetene.

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking
m.v.
Kommunestyre
til:
Formannskap

Salg av øl/rusbrus kan foregå i dagligvarebutikker og egne utsalg.

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne skifte av
styrer/stedfortreder i bevillingsperioden.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å godkjenne skifte av
styrer/stedfortreder i bevillingsperioden.

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
Kommunestyre
til:

Rådmannen utarbeider forslag til alkoholpolitisk handlingsplan før den
behandles i kommunestyret. Behandlingen i kommunestyret må være



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 2 av 72

Rådmann gjennomført før søknader om bevilling til salg og skjenking tas opp til
behandling for neste bevillingsperiode.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse utarbeider forslag til alkoholpolitisk handlingsplan før den
behandles i kommunestyret. Behandlingen i kommunestyret må være
gjennomført før søknader om bevilling til salg og skjenking tas opp til
behandling for neste bevillingsperiode.

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet til å inndra bevillingen for resten av
bevillingperioden.

Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres myndighet til midlertidig inndra bevillingen.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.Ved særlige
grove brudd på bestemmelsene kan rådmannen med øyeblikkelig virkning
inndra bevillingen fram til saken kan behandles av driftsutvalget.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget er tillagt ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger.

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen tillegges myndighet til å engasjere kontrollører.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse tillegges myndighet til å engasjere kontrollører.

§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen vedlikeholder Helsedirektoratets register med opplysninger om
innehavere av salgs- og skjenkebevilling.
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Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse vedlikeholder Helsedirektoratets register med
opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevilling.

§ 3-3. Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet
Kommunestyre
til:
Formannskap

AS Vinmonopolet gis rett til å ha utsalg for øl, vin og brennevin.

§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent
alkohol
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Salgstiden for øl er fra kl. 08.30 til kl. 20.00 mandag til fredag. På dager før
søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder likevel ikke
dagen før Kristi himmelfartsdag og heller ikke dagen før høytidsdagene 1.
og 17. mai.

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Det skal være tillatt med skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 02.00.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse av
skjenketid for enkeltanledninger.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse
av skjenketid for enkeltanledninger.

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende
skjenkebevilling.Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknader om
skjenkebevilling for enkelt anledninger. Rådmannens fullmakt kan utøves
for en maksimal tidsramme pr. gang på 1 måned.Kommunen har 2
ambulerende bevillinger for skjenking av øl og vin for sluttet selskap til
leilighetsbruk på steder som uten skjenkebevilling.Kommunen har 2
ambulerende bevillinger for skjenking av brennevin for sluttet selskap til
leilighetsbruk på steder som har bevilling for skjenking av øl og vin.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å innvilge ambulerende
skjenkebevilling.Enhetsleder helse gis fullmakt til å innvilge søknader om
skjenkebevilling for enkelt anledninger. Enhetsleder helses fullmakt kan
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utøves for en maksimal tidsramme pr. gang på 1 måned.Kommunen har 2
ambulerende bevillinger for skjenking av øl og vin for sluttet selskap til
leilighetsbruk på steder som uten skjenkebevilling.Kommunen har 2
ambulerende bevillinger for skjenking av brennevin for sluttet selskap til
leilighetsbruk på steder som har bevilling for skjenking av øl og vin.

§ 6-4. Innhenting av uttalelser
Kommunestyre
til:
Rådmann

Før søknaden avgjøres skal rådmannen innhente uttalelse fra politiet,
skattemyndighetene og enhet Helse.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Før søknaden avgjøres skal enhetsleder helse innhente uttalelse fra politiet,
skattemyndighetene og enhet Helse.

§ 7-1. Bevillingsgebyrene
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avgiften.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse gis fullmakt til å fastsette avgiften.

NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
NAV-loven (Arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Arbeids- og velferdsforvaltningsloven
(NAV-loven).

Rådmann
til:
Enhetsleder Nav
sosial

Enhetsleder Nav sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og
velferdsforvaltningsloven (NAV-loven).

Hanndyrloven
Hanndyrloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter hanndyrloven.
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Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogsbrukssjef delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Barnehageloven
Barnehageloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om barnehager med sentrale forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor lov om barnehager med sentrale forskrifter.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor lov om barnehager med sentrale forskrifter.

§ 7 Barnehageeierens ansvar
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 7.

§ 8 Kommunens ansvar
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til fastsetting av barnehageruta i samsvar med
skoleruta.Rådmannen gis myndighet til å gi erstatning av ødelagte
eiendeler.Rådmannen gis myndighet til å gi erstatning for hærverk utført av
barn.
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Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i
samsvar med gjeldende regelverk.Enhetsleder barnehage gis myndighet til
fastsetting av barnehageruta i samsvar med skoleruta.Enhetsleder
barnehage gis myndighet til å gi erstatning av ødelagte eiendeler.Enhetsleder
barnehage gis myndighet til å gi erstatning for hærverk utført av barn.

§ 10 Godkjenning
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 11. Familiebarnehager
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 12a Rett til plass i barnehage
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til tildeling av barnehageplass.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til tildeling av barnehageplass

Enhetsleder
barnehage
til:
Barnehagestyrer

Barnehagestyrer gis myndighet til tildeling av barnehageplass utenom
hovedopptaket.

§ 13 Prioritet ved opptak
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndghet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven
angående spesialpedagogisk hjelp.Rådmannen gis myndighet til å foreta
forespørsler om undersøkelser.
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Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndghet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialpedagogisk hjelp.Enhetsleder
barnehage gis myndighet til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre vedtar tilskuddssatser i forbindelse med kommunens
årsbudsjett.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegers myndighet til oppfølging av offentlig tilskudd, jfr. § 14
a.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage delegers myndighet til oppfølging av offentlig
tilskudd, jfr. § 14 a.

§ 15. Foreldrebetaling
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å avgjøre søknader om friplass i barnehage.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å avgjøre søknader om friplass i
barnehage.

§ 16 Tilsyn
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til tilsyn med kommunale og private barnehager.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til tilsyn med kommunale og private
barnehager.

§ 17 Styrer
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om
førskoleutdanning.Rådmannen gis myndighet å gi tjeneste etter oppnådd
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aldersgrense (ut barnehageåret).
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om
førskoleutdanning.Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter
oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).

§ 18 Barnehagens øvrige personale
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om
førskoleutdanning.Rådmannen gis myndighet å gi tjeneste etter oppnådd
aldersgrense (ut barnehageåret).Rådmannen gis myndighet å disponere
tildelte kursmidler til ped.personale/RKK.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om
førskoleutdanning.Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter
oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).Enhetsleder barnehage gis
myndighet å disponere tildelte kursmidler til ped.personale/RKK.

§ 19 Politiattest
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 19

Barnevernloven
Barnevernloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor barnevernloven.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor barnevernloven.

§ 2-1 Kommunens oppgaver
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å utpeke barnevernets leder.

Beiteloven
Beiteloven
Kommunestyre
til:
Plan- og

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om ymse beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter.
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utviklingsutvalg

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Burettslaglova
Burettslaglova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter burettslagslova.

Brann- og eksplosjonsvernloven
Brann- og eksplosjonsvernloven
Kommunestyre
til:
Representantska
pet for Salten
Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni
2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet for Salten
Brann IKS.Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i
vedlegg "Delegasjonsreglement for representantskapet for styret i Salten
Brann IKS".

Domstolloven
§ 57
Kommunestyre
til:

Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv.
Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og
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Kommunestyre gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

§ 66
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av
kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter
hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende
år.

§ 66a
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for
medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klart
større enn først beregnet, kan domstollederen bestemme at det skal velges
flere medlemmer til utvalgene for resten av perioden. Domstollederen
fastsetter antallet medlemmer som skal velges, og fordeler disse mellom
kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketall.Kommunestyret
gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra
domstollederen er mottatt. Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen
bestemmer.

§ 68
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn
etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger
kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er
bestemt etter §§64 og 65.

§ 27
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i
samme domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av
kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom
kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og
varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at
det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn.
Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.

§ 58
Kommunestyre
til:
Rådmann

Valget innberettes til fylkesmannen.

§ 67
Kommunestyre
til:
Rådmann

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av
befolkningen. Rådmannen skal oppfordre allmennheten til å foreslå
kandidater til valget.

§ 68
Kommunestyre
til:

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og
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Formannskap avgir forslag til valg i samsvar med §67. Forslaget legges ut til alminnelig
ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har
noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt
frist.

§ 69
Kommunestyre
til:
Rådmann

Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av
kommunen. Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn,
adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.Gjenpart av
fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter
hvert kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at
valget er foretatt. Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om
fortegnelsene.

§ 73
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven § 70-
72.

§ 74
Kommunestyre
til:
Rådmann

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg
av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.Avgjørelse
om fritak treffes av rådmannen.

§ 191
Kommunestyre
til:
Ordfører

For en kommune er det ordføreren som tar imot forkyndelser og
meddelelser.

Dyrehelsepersonelloven
Dyrehelsepersonelloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter dyrehelsepersonelloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter
dyrehelsepersonelloven.

Eigedomskattelova
§ 2
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Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i
kommunen.

§ 3
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan skrive ut eiendomsskatt på enten a) faste eiendommer i
hele kommunen, ellerb) faste eiendommer i klart avgrensede områder som
helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, ellerc)
bare på verk og bruk i hele kommunen, ellerd) bare på verk og bruk og
annen næringseiendom i hele kommunen, ellere) eiendom både under
bokstav b og c, ellerf) eiendom både under bokstav b og d.g) faste
eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen
næringseiendom. Til kommunen blir regnet sjøområder ut til grunnlinjene.

§ 7
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan frita disse eiendommene helt eller delvis for
eiendomsskatt: a) Eiendom til stiftinger eller institusjoner som tar sikte på å
gagne en kommune, et fylke eller staten.b) Bygning som har historisk
verdi.c) Bygning som helt eller i noe mon blir benyttet til husvære. Fritaket
kan gjelde i opptil 20 år fra den tiden bygningen ble ferdig. Formannskapet
eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få fullmakt til å
avgjøre enkeltsaker om skattefritak.d) Bygning og grunn i visse deler av
kommunen.e) ---

§ 10
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter hvert år i sammenheng med budsjettet hvilke
satser og regler som skal benytte ved utskriving av eiendomsskatt for det
kommende skatteåret.

§ 11
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag i eiendomsskatten for alle
selvstendige boenheter på faste eiendommer som ikke blir benyttet i
næringsvirksomhet.

§ 12
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan fastsette ulike skattøre for: a) Boenheten på
eiendommer med selvstendige boenheter.b) Grunneiendommer som det står
hus på, og husløse grunneiendommer.c) Bygninger og grunn.d) Avgrenset
område som nevnt i §3.e) Verk og bruk i områder som ikke er utbygd på
byvis, jf. §4, andre ledd, andre og tredje punktum.

§ 20
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Klage etter §19, første ledd, på utskrevet eiendomsskatt blir avgjort av ei
nemnd som kommunestyret velger. Kommunestyret kan enten opprette en
egen nemnd til å ta seg av oppgavene eller legge oppgavene til en annen
kommunal nemnd.
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§ 25
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Eiendomsskatten skal betales i terminar slik som kommunestyret fastsetter.

§ 23
Kommunestyre
til:
Rådmann

Føresegnene i ligningsloven § 11-1 nr. 4 og 5 og skattebetalingsloven § 17-1
fjerde og femte ledd gjeld på tilsvarande vis for søksmål og tvistar for
tingretten i sak om tvangsfullføring og mellombels sikring om
eigedomsskatt. Kommunen er part i saker om eigedomsskatt.

Eierseksjonsloven
Eierseksjonsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

Eldrerådsloven
§ 1 (Skiping av kommunale eldreråd)
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv et eldreråd for valgperioden.

§ 2 (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane
om forholdsvalg i §§36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av
25. september 1992 nr. 107 gjelder ikke ved valg av
eldreråd.Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om
medlemmer til eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være
alderspensjonister i kommunen.Rådet peker selv ut leder og nestleder, som
skal velges blant pensjonistene.

Krigsskadeerstatningsloven
Krigsskadeerstatningsloven
Kommunestyre
til:

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningsloven.
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Rådmann

§ 6. Bistand fra myndigheter og institusjoner
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningslovens § 6 -
bistandsplikt.

§ 7. Skademelding
Kommunestyre
til:
Rådmann

Den som vil søke erstatning for krigsskade i henhold til denne lov, må uten
ugrunnet opphold sende melding om skaden til den kommune hvor han var
bosatt da skaden oppstod.

Film- og videogramloven
Film- og videogramloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om film og videogram.

§ 2. Kommunal løyveordning
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi, fornye og oppheve konsesjon etter
lov om film og videogram.

Rådmann
til:
Enhetsleder
kultur

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til å gi, fornye og oppheve
konsesjon etter lov om film og videogram

Finansavtaleloven
Finansavtaleloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven.

Fiskerpensjonsloven
§ 4
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter fiskerpensjonsloven -
Opplysningsplikt.
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Flagging på kommunale bygningar
I
Kommunestyre
til:
Rådmann

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898
§ 1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.Dog kan Kongen utferdige
bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands
flagg ved siden av det norske.

Rådmann
til:
Enhetsleder
sykehjem

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Enhetsleder skole
til:
Rektor

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Enhetsleder
barnehage
til:
Barnehagestyrer

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Rådmann
til:
Enhetsleder
kultur

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Folkebiblioteksloven



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 16 av 72

Folkebiblioteksloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om folkebibliotek.

Folkeregisterloven
Folkeregisterloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven.

Folketrygdloven
Folketrygdloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven.

Forpaktingslova
Forpaktingslova
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor forpaktingslova.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 17 av 72

plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

prinsipiell betydning.

Forsikringsvirksomhetsloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar pensjonsordning for kommunen.

Forvaltningsloven
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret er kommunens klagenemnd i hht forvaltningslovens § 28, 2.
ledd � for vedtak truffet av formannskapet.Fylkesmannen med
underinstanser er klageinstans der særlovgivningen har beholdt denne
ordningen.

Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet er delegert myndighet som kommunens klagenemnd i hht.
forvaltningslovens § 28, 2.ledd, for vedtak fattet i underutvalg eller
rådmannen.

Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er driftsutvalget eller plan-og
utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er driftsutvalget eller plan-og
utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

Forurensingsloven
Forurensingsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Myndighet og oppgaver delegeres til rådmannen når det ikke er av prinsipiell
karakter.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Myndighet og oppgaver delegeres til enhetsleder plan/utvikling når det ikke
er av prinsipiell karakter.
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Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er
av prinsipiell karakter.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Myndighet og oppgaver delegeres til skogbrukssjef når det ikke er av
prinsipiell karakter.

Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning.

§ 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg
Kommunestyre
til:
Rådmann

Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.
Kommunestyre
til:
Rådmann

Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 37. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding
Kommunestyre
til:
Rådmann

Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen.

Rådmann
til:
Enhetsleder

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.
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plan/utvikling

§ 47. Bistandsplikt
Kommunestyre
til:
Rådmann

Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 83. Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen
Kommunestyre
til:
Helse- og
miljøtilsyn Salten
IKS

Kommunestyret delegerer utøvelse av forskrift om innkreving av gebyr for
tilsyn med besittere av næringsavfall til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS.

Friluftsloven
Friluftsloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om friluftslivet (28.06.1957 nr. 16) med forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.
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til:
Skogbrukssjef

Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven.

Geodataloven
Geodataloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter geodataloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven.

Gjerdeloven
Gjerdeloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjerdeloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter gjerdeloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.
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Skogbrukssjef

Gravferdsloven
Gravferdsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen deleges myndighet etter gravferdsloven.

§ 21. Vedtekter og avgifter
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter festeavgift for gravsted.

Havne- og farvannsloven
Havne- og farvannsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter havne- og farvannsloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og
farvannsloven.

§ 10. Delegasjon av kommunens myndighet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan delegere myndighet som etter denne loven tilligger
kommunen, til interkommunalt samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til selskap etablert i
henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 25. Anløpsavgift
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i
kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen.

Helligdager og helligdagsfred
§ 5. Salg fra faste utsalgssteder
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet til å søke fylkesmannen om at et
område skal regnes som typisk turiststed.
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Helsemessig og sosial beredskap
Helsemessig og sosial beredskap
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven.

Hundeloven
Hundeloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter hundeloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter hundeloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hundeloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.
Kommunestyre
til:
Rådmann

I følge politivedtektenes § 21, må løse hunder ikke slippes eller tas med på
kirkegård.I følge politivedtektenes § 24, er det på offentlig sted forbudt å la
tispe gå løse i løpetiden.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

I følge politivedtektenes § 21, må løse hunder ikke slippes eller tas med på
kirkegård.I følge politivedtektenes § 24, er det på offentlig sted forbudt å la
tispe gå løse i løpetiden.

Enhetsleder
plan/utvikling

I følge politivedtektenes § 21, må løse hunder ikke slippes eller tas med på
kirkegård.I følge politivedtektenes § 24, er det på offentlig sted forbudt å la
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til:
Fagkonsulent
landbruk

tispe gå løse i løpetiden.

§ 9. Unntak fra sikringsreglene
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre enkeltvedtak.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å gjøre enkeltvedtak.

§ 11. Ro og orden mv.
Kommunestyre
til:
Rådmann

I følge politivedtektenes § 24, plikter eier eller den som har ansvar for hund
straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

I følge politivedtektenes § 24, plikter eier eller den som har ansvar for hund
straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted.

Husleieloven
Husleieloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

Industrikonsesjonsloven (Erverv av vannfall)
§ 24
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Før en søknad om konsesjon etter denne lov avgjøres, skal det som regel
innhentes uttalelse fra kommunestyret.

Jordlova
Jordlova
Kommunestyre Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
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til:
Plan- og
utviklingsutvalg

innenfor lov om jord (jordlova) (12.05.1995 nr. 23) med forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Jordskifteloven
§ 8
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I hver kommune skal det være et særskilt utvalg for jordskiftesaker.
Kommunestyret velger jordskiftemeddommere.

§ 24
Kommunestyre
til:
Rådmann

Så snart saken er rettskraftig, skal jordskiftedommeren gi melding til
kommunen i samsvar med lov om eigedomsregistrering.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Så snart saken er rettskraftig, skal jordskiftedommeren gi melding til
kommunen i samsvar med lov om eigedomsregistrering.

Kirkeloven
§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd.
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Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet velger kommunens representant til kirkelig fellesråd.

§ 36 Konfirmasjonsopplæring.
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å samtykke til konfirmasjonopplæring
innenfor skolens tid.

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til
leiegårder tilligger kommunestyret.

Kompensasjon for merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter momskompensasjonsloven.

Konfliktrådsloven
§ 3.Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes
av en representant utpekt av kommunestyret, en representant fra politiet og
konfliktrådslederen.

Konsesjonsloven
Konsesjonsloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)
m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.
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Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Kosmetikkloven
Kosmetikkloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kosmetikklova.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter kosmetikklova.

Krigspensjonering for militærpersoner
§ 30
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for
militærpersoner § 30, nr. 1 - opplysningsplikt.

Krigspensjonering for sivilpersoner
§ 39
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for
sivilpersoner § 39, nr. 1 - opplysningsplikt.
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Inndelingslova
§ 4. Vedtak om samanslåing
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kongen gjør vedtak om sammenslåing av kommuner når de kommunene
saken gjelder har sluttet seg til forslaget om sammenslåing. Dersom noen av
kommunene har uttalt seg mot sammenslåing, skal saken legges fram for
Stortinget til avgjørelse.

§ 5. Vedtak om deling
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kongen gjør vedtak om deling av en kommune når kommunen saken gjelder
har sluttet seg til forslaget. Dersom kommunen har uttalt seg mot deling, skal
saken legges fram for Stortinget til avgjørelse.

§ 8. Initiativrett
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Søknad om at det skal settes i gang utredning om grensejustering eller
grensefastsetting kan fremmes av innbyggere og grunneiere i de kommunene
søknaden gjelder, av næringsdrivende som har sin registrerte forretningssted
der og av kommunestyret eller fylkestinget i de kommunene eller
fylkeskommunene søknaden gjelder.

§ 9. Saksutgreiing
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetting, skal de
kommunene saken gjelder, få uttale seg. I saker om sammenslåing eller
deling må kommunestyret selv uttale seg.

§ 10. Innbyggjarhøyring
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkt på forslag til
grenseendring. Høringen kan skje ved folkeavstemning,
opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte.

§ 9. Saksutgreiing
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi opplysninger i forbindelse med
saksutredning.

§ 12. Skatteplikt o.a.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Før sammenslåing som nevnt i første ledd blir satt i verk, skal
kommunestyret i den nye kommunen gjøre vedtak om hvilke skattesatser
som skal benyttes ved beregning av forskudd på skatt for det kommende
inntektsåret for alle forskuddspliktige skatteytere i den nye kommunen.
Vedtaket må gjøre innen den fristen som er fastsatt av Fylkesmannen.
Dersom fristen ikke blir overholdt, skal Fylkesmannen avgjøre hvilke satser
som skal brukes.

§ 26. Fellesnemnd
Kommunestyre Fellesnemnda blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret eller
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til:
Kommunestyre

fylkestinget.

Introduksjonsloven
Introduksjonsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmann gis myndighet i alle saker etter lov om introduksjonsordning og
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introdusjonsloven) med
forskrifter.

Rådmann
til:
Enhetsleder
integreringsenhe
ten

Enhetsleder integreringsenheten gis myndighet i alle saker etter lov om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introdusjonsloven) med forskrifter.

Interkommunale selskaper
§ 4. Selskapsavtale
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta
avtalen.

§ 6. Representantskapet og dets sammensetning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter. Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets
representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

§ 32. Oppløsning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken.

Krigsskadestønadsloven
§ 37. Bistand fra myndigheter
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadestønadslovens § 37, nr. 1 -
bistandsplikt.

Kulturlova
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Kulturlova
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om offentlege styresmakters ansvar for
kulturverksemnd (kulturlova).

Kulturminneloven
Kulturminneloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminneloven.

Krisesenterlova
Krisesenterlova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova.

Lakse- og innlandsfiskloven
Lakse- og innlandsfiskloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med
forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
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plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

prinsipiell betydning.

Ligningsloven
Ligningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter ligningsloven.

Luftfartsloven
Luftfartsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter luftfartsloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter luftfartsloven.

Matloven
Matloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Matloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter Matloven.

Tvisteloven
§ 2-1. Partsevne
Kommunestyre
til:
Ordfører

Ordfører har partevne for kommunen.
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§ 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret oppnevner et utvalg av faste møtefullmektiger til
forliksrådet for inntil fire år av gangen.

Merverdiavgiftsloven
Merverdiavgiftsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter merverdilavgiftsoven.

Rekvisisjonsloven
Rekvisisjonsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter.

Motorferdsel i utmark og vassdrag
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal
forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker
av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
(10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til
nasjonal forskrift for bruk av kjøretøy er i utmark og på islagte vassdrag § 5
og § 5a.

Målbrukslova
Målbrukslova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5, 1.
ledd (valg av målform).

§ 5
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan gjøre vedtak om å kreve en viss målform i skriv fra

statsorgan til kommunen, eller gjøre vedtak om at kommunen er språklei nøytral.
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Naturskadeloven
Naturskadeloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

Skogbruksloven
Skogbruksloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om skogbruk (skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med
forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Odelsloven
Odelsloven
Kommunestyre
til:
Plan- og

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om odelretten og åseteretten (28.06.1974 nr. 58) med
forskrifter.
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utviklingsutvalg

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Sivilbeskyttelsesloven
Sivilbeskyttelsesloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med
forskrifter.

Viltloven
Viltloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med
forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.
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plan/utvikling

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor naturmangfoldloven.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 35 av 72

Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av
prinsipiell betydning innenfor plan- og bygningsloven.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning. Rådmannen gis adgang til å gi dispensasjon fra kommuneplanen
arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak
29/2001.Rådmannen delegeres myndighet til å fatte beslutninger om
offentlig høring av reguleringsplanforslag som er i samsvar med overordnet
arealplan.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke
har prinsipiell betydning. Enhetsleder plan/utvikling gis adgang til å gi
dispensasjon fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i
enkle/kurante saker - jfr. D/T-sak 29/2001.Enhetsleder plan/utvikling
delegeres myndighet til å fatte beslutninger om offentlig høring av
reguleringsplanforslag som er i samsvar med overordnet arealplan.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning. Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon
fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante saker
- jfr. D/T-sak 29/2001.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis adgang til å gi dispensasjon fra
kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante saker -
jfr. D/T-sak 29/2001.

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal
sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen.
Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og
reguleringsplan.

§ 10-1. Kommunal planstrategi
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år
etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden.Kommunen skal i arbeidet med kommunal
planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og
nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets
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behandling.Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om
gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen
skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til
om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden,
eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.Utarbeiding og
behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

§ 11-4. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner
gjelder bestemmelsene om kommunal planstrategi, jf. §10-1, og om
behandling av kommuneplan, jf. §§11-12 til 11-15.For den årlige rullering
av kommuneplanens handlingsdel, jf. §11-1, skal kommunen innhente
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har
ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets
behandling.

§ 11-12. Oppstart av arbeid med kommuneplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §§11-2 og 11-5.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil
treffe vedtak om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer
som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler
av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling.

§ 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Dersom innsigelsen knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan
kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av kommuneplanens
arealdel skal ha rettsvirkning.

§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til
arealformål og hensynssoner om følgende forhold:

1.

utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i
planområdet,

2.

vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud
mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre
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formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av
hensyn til forhold utenfor planområdet,

3.

grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i
planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av
hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense
forurensning,

4.

funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder
krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og
barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal,

5.

antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere
krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for
spesielle behov,

6.

bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og
kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre
naturtyper og annen verdifull natur,

7.

trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og
sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning,

8.

krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse,
jf. § 27-5,

9.

retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr.
3, 5 og 6 i § 12-5,

10.

krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at
utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og
samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale
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tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er
tilstrekkelig etablert,

11.

krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av
tiltak, og retningslinjer for slik plan,

12.

krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt
undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø,
helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved
gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne,

13.

krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak
innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5
andre ledd,

14.

hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

]]>
§ 12-12. Vedtak av reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for
kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal
det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene
av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.
Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er
ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken
tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med
planen.Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre
reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i
samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire
år siden den ble vedtatt av kommunestyret.

§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor
hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til
administrasjonen.

§ 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan
Kommunestyre
til:

Så langt det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplan, kan
kommunestyret selv med samtykke av departementet utvide
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Kommunestyre ekspropriasjonen etter første ledd til å gjelde midlertidige eller permanente
inngrep i grunn og rettigheter utenfor reguleringsområdet. Samtykke er
likevel ikke nødvendig ved ekspropriasjon av grunn til vegskjæringer og
fyllinger utenfor reguleringsområdet.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta
ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse.
Samtykke kan gis og inngrep gjennomføres selv om det ikke foreligger
reguleringsplan eller aktuelle byggeplaner for vedkommende område.Med
samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta ekspropriasjon
til regulering av strøk som er ødelagt ved brann eller på annen måte, selv om
reguleringsplan ikke foreligger.

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Til avløpsanlegg, jf. forurensningsloven §21, for regulert strøk kan
kommunestyret selv med samtykke fra departementet foreta ekspropriasjon
utenfor veggrunn for ledning med tilhørende innretninger. Ved
ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for
vannledning med tilhørende innretninger.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av
kommunestyret selv som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en
forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til
avtalen.

§ 33-1 Gebyr
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling
av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid
som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder
behandling av private planforslag.

§ 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 og skal være
kommunens organ for behandling av plansaker.

Pasientskadeloven
§ 7. Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helsetjenesten

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar årsbudsjett.
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Matrikkellova
Matrikkellova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter matrikkellova.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova.

§ 5a Matrikkelstyresmaktene
Kommunestyre
til:
Rådmann

Ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i
kommune delegeres rådmannen. Rådmannen møter på vegne av kommunen
ved oppmålingsforretninger.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i
kommune delegeres enhetsleder plan/utvikling. Enhetsleder plan/utvikling
møter på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger.

Personopplysningsloven
Personopplysningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter personaopplysningsloven, når
kommunen er behandlingsansvarlig.

Offentleglova
Offentleglova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova.

Anskaffelsesloven
Anskaffelsesloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlig anskaffelser.
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Sprøyteromsloven
§ 3. Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan etter godkjenning fra departementet etablere en
sprøyteromsordning.

§ 6. Avgjørelse om adgang til sprøyterommet
Kommunestyre
til:
Rådmann

En avgjørelse om adgang til sprøyterommet fattes av rådmannen.
Avgjørelsen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

En avgjørelse om adgang til sprøyterommet fattes av enhetsleder helse.
Avgjørelsen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Oreigningslova
Oreigningslova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter oreigningslova.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter oreigningslova.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter oreigningslova.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter oreigningslova.

Panteloven
Panteloven
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter panteloven.

Partiloven
§ 10. Overordnede prinsipper for offentlig støtte
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre yter støtte til de folkevalgte gruppene
i kommunestyret forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget.
(Årsbudsjett)

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fordele støtte til de politiske partier
etter deres oppslutning ved valget.

Sjømannspensjonstrygdloven
§ 21
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter sjømannspensjonstrygdelovens § 21,
nummer 1 - opplysningsplikt.

Politiloven
§ 14. Politivedtekter
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre godkjenner politivedtekter.

Regnskapsloven
Regnskapsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter regnskapsloven.

Reindriftsloven
Reindriftsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter reindriftsloven.
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Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter reindriftsloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter reindriftsloven.

Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§ 1
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir
sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er
særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne. Dette gjelder blant
annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne og tjenester for menneske med nedsatt funksjonsevne.

§ 2
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal for det formålet som er nevnt i §1, opprette råd eller
annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

§ 3
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan sammen med flere kommuner vedta opprettelse av
felles råd eller annen represesentasjonsordning for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

§ 4
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre kan vedta å opprette felles råd eller annen
representasjonsordning for mennesker med nedsett funksjonsevne og eldre.

§ 5
Kommunestyre
til:

Der det blir opprettet råd som nemnt i §§2 til 4, skal saker som er nevnt i §1,
legges fram for rådet i god tid før de skal avgjøres.



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 44 av 72

Rådmann

§ 6
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetting av rådet.

§ 7
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen skal sørge for at de administrative funksjonene for rådet blir
ivaretatt.

Sameloven
§ 3-9. Samisk i den kommunale forvaltning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele
eller deler av den kommunale forvaltning.

Serveringsloven
Serveringsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.

Skjønnsprosessloven
§ 14
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer overfor fylkestinget
innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg.

Statens pensjonskasseloven
§ 47
Kommunestyre Rådmannen delegeres myndighet etter pensjonskasseloven § 47 -



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 45 av 72

til:
Rådmann

pensjonsutbetaling.

Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner
§ 2
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre velger medlemmer til et utvalg som består av like mange
medlemmer valgt av skytterlaget og kommunestyret. Antall medlemmer
bestemmes av kommunestyret.

Straffeprosessloven
§ 188
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å samtykke om plassering i institusjon
eller kommunal boenhet.

Rådmann
til:
Enhetsleder miljø
og
habiliteringstjene
sten

Enhetsleder miljø og habiliteringstjenesten delegeres myndighet til å
samtykke om plassering i institusjon eller kommunal boenhet.

Tobakkskadeloven
Tobakkskadeloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter tobakkskadeloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter tobakkskadeloven.

Straffeloven
Straffeloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter straffelovens §39g vedrørende
prøveløslatelse.
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§ 79
Kommunestyre
til:
Ordfører

Ordføreren gis myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder
innbrudd, tyveri og hærverk på kommunens eiendommer, og for øvrig i de
tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale.

Sparebankloven
§ 2
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar kommunal deltakelse i stiftelse av ny sparebank.

§ 8
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret godkjenner vedtektene om valg av medlemmene til det
lokale forstanderskapet.

Spesialisthelsetjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter spesialisthelsetjenesteloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter spesialisthelsetjenesteloven.

Stadnamnloven
§ 5. Fastsetjing av skrivemåten
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget gjør vedtak om skrivemåten av offisiell adresse
og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler,
boligfelt, anlegg o.l.

§ 6. Nærmare om saksbehandlinga
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å uttale seg når vedtaket skal gjøres av
andre organ enn kommunen selv.
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Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å uttale seg når vedtaket
skal gjøres av andre organ enn kommunen selv.

§ 6. Nærmare om saksbehandlinga
Kommunestyre
til:
Rådmann

Når ei navnesak er tatt opp med vedtaksorganet, skal saken gjøres kjent av
rådmannen for de som har rett til å uttale seg.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Når ei navnesak er tatt opp med vedtaksorganet, skal saken gjøres kjent av
enhetsleder plan/utvikling for de som har rett til å uttale seg.

§ 12. Stadnamnregister
Kommunestyre
til:
Rådmann

Alle skriftformer som er endelig fastsatt, skal rådmannen melde til
stadnamnregisteret.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Alle skriftformer som er endelig fastsatt, skal enhetsleder plan/utvikling
melde til stadnamnregisteret.

Stiftelsesloven
§ 27a. Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer
av styret
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret oppnevner medlemmer av styret etter lov om likestilling
mellom kjønnene.

Strålevernloven
§ 18. Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av
målinger
Kommunestyre
til:
Rådmann

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og
fatte vedtak vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling
(strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av stråling
(strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres til rådmannen i henhold til
kommuneloven § 23.

Rådmann Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og
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til:
Kommuneoverle
ge

fatte vedtak vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling
(strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av stråling
(strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres fra rådmannen til
overkommunelegen.Kommuneoverlegen fungerer også som underinstans
etter forvaltningslovens § 33.

Veglova
§ 4
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret gir uttalelse ved overtakelse av kommunal vei til fylkesvei.

§ 5
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar om privat vei skal tas opp som kommunal vei.

§ 6
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar bygging av vei.

§ 7
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan gjøre vedtak om nedleggelse av kommunal vei.

§ 7
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret uttaler seg angående ovetakelse av fylkesvei til kommunal
vei.

§ 8
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar benyttelse av nedlagt veigrunn.

§ 14
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan sørger for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier.
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§ 15
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan sørger for eiendomsinngrep ved utbygging av
fylkesveier.

§ 17
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret uttalelser seg om riksvegstrekningar i ein kommune skal
haldast ved like av kommunen.

§ 18
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret uttalelser seg om fylkesveistrekninger i en kommune skal
holdes ved like av kommunen.

§ 20
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret ber om refusjon for arbeider utført etter denne paragraf.

§ 26
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret bærer utgiftene til underskjønn etter denne paragrafen.

§ 30
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 31
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.
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plan/utvikling

§ 32
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 33
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 34
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 36
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 37
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Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar vederlag fastsett ved skjønn.

§ 38
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan vedta bygge- og deleforbud.

§ 38
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen uttalelser seg om bygge- og deleforbud i forbindelse med riksvei
og fylkesvei.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling uttalelser seg om bygge- og deleforbud i
forbindelse med riksvei og fylkesvei.

§ 40
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 41
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 42
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 52 av 72

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 43
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 44
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 48
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 50
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.
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§ 51
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 52
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen er vegmyndighet for kommunale veier.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 56
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter veglova § 56.

Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter.

Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med
forskrifter.

§ 7a. Vegprising
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar bomfinansiering.
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§ 8. Parkering.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar opprettelse av parkeringsavgift.

§ 13. Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt
område.

Smittevernloven
Smittevernloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor lov om vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og
smittesanering
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet i følgende saker etter lov om vern mot
smittsomme sykdommer:§ 4-1 a Vedta forbud mot møter og
sammenkomster§ 4-1 b Stenging av virksomheter§ 4-1 c Stans eller
begrensning av kommunikasjoner§ 4-1 d Isolering av personer i geografisk
avgrensede områder§ 4-1 e Pålegg om rengjøring§ 4-1, 3. ledd Om
nødvendig sørge for iverksetting av vedtak

Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse gis myndighet i følgende saker etter lov om vern mot
smittsomme sykdommer:§ 4-1 a Vedta forbud mot møter og
sammenkomster§ 4-1 b Stenging av virksomheter§ 4-1 c Stans eller
begrensning av kommunikasjoner§ 4-1 d Isolering av personer i geografisk
avgrensede områder§ 4-1 e Pålegg om rengjøring§ 4-1, 3. ledd Om
nødvendig sørge for iverksetting av vedtak

Pasient- og brukerrettighetsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.

§ 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg
Rådmann
til:
Enhetsleder
sykehjem

Enhetsleder sykehjem delgeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp
innen enhet sykehjem.

Rådmann
til:
Enhetsleder
hjemmetjeneste
n

Enhetsleder hjemmetjenesten delgeres myndighet til å fatte vedtak om
helsehjelp innen enhet hjemmetjenesten.

Rådmann
til:
Enhetsleder miljø
og
habiliteringstjene
sten

Enhetsleder miljø og habiliteringstjenesten delgeres myndighet til å fatte
vedtak om helsehjelp innen enhet miljø og habiliteringstjenesten.

§ 6-1. Barns rett til helsekontroll
Rådmann
til:
Kommunalsjef
oppvekst/kultur

Kommunalsjef oppvekst/kultur plikter å tilrettelegge for nødvendig
helsehjelp for barn også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor
eller midlertidig oppholder seg i.

§ 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole plikter å tilrettelegge undervisning for barn i skolepliktig
alder under opphold i helseinstitusjon, i den grad dette følger av
opplæringslova.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage plikter å tilrettelegge for spesialpedagogisk hjelp for
førskolebarn under opphold i helseinstitusjon, i den grad dette følger av
opplæringslova.

Opplæringslova
Opplæringslova
Kommunestyre
til:

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor opplæringsloven med forskrifter.
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Driftsutvalg

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor opplæringsloven med forskrifter.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor opplæringsloven med forskrifter

§ 2-5. Målformer i grunnskolen
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv vedtar målform i grunnskolen.

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å gi elever utvidet yrkespraksis/ alternativ
undervisning.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å gi elever utvidet yrkespraksis/
alternativ undervisning.

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak om utsatt skolestart.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om utsatt skolestart.

§ 2-9. Ordensreglement og liknande
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å utarbeide ordensreglement.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å utarbeide ordensreglement.

§ 5-1. Rett til spesialundervisning
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven
angående spesialundervisning.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialundervisning.

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 5-5.

§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig
alder.

Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig
alder.

Enhetsleder
barnehage
til:
Barnehagestyrer

Kommunale barnehagestyrere delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak
etter forvaltningsloven angående spesialpedagogisk hjelp før
opplæringspliktig alder for sin barnehage.

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

Rådmann
til:

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.
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Enhetsleder skole

§ 9-4. Lærebøker og andre læremiddel
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å foreta valg av lærebøker og materiell.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å foreta valg av lærebøker og materiell.

§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 94-4.

§ 10-6. Mellombels tilsetjing
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 10-6.

§ 10-6a.Tilsetjing på vilkår
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i § 10-6a.

§ 13-1. Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forvaltningsloven
angående spesialundervisning.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialundervisning.

§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til tildeling av elevplasser i kulturskola.

Rådmann
til:
Enhetsleder

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til tildeling av elevplasser i
kulturskola.
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kultur

§ 13-7. Skolefritidsordninga
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak angående skolefritidsordning.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak angående
skolefritidsordning.

§ 14-3. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 14-3.

Friskolelova
Friskolelova
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor privatskoleloven.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor privatskoleloven.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor privatskoleloven.

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmann gis myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning for elever i
private skoler.Rådmannen gis myndighet til å fatte enkeltvedtak om
induviduelle lærerplaner.Rådmannen gis myndighet til å foreta forespørsler
om undersøkelser.

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning for
elever i private skoler.Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte
enkeltvedtak om induviduelle lærerplaner.Enhetsleder skole gis myndighet
til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 3-7. Skyss m.m.
Kommunestyre
til:

Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.
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Rådmann

Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

Skatteloven
Skatteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven.

§ 1-2. Hvem som pålegger skatt
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret pålegger skatt til kommunen.

§ 15-3. Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

1) Kommunestyrer og fylkesting skal i forbindelse med budsjettet vedta
satser for inntektsskatt til kommune og fylkeskommune. Disse satsene skal
gjelde ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige
skattytere for det kommende inntektsåret for skattytere som plikter å betale
forskudd på skatt etter skattebetalingsloven kapitlene 4 til 6. Vedtak må
gjøres senest 1. november i året før inntektsåret. Departementet kan i
forskrift forlenge denne fristen og gi nærmere regler om gjennomføringen av
fristforlengelsen.(2) Er vedtak etter første ledd ikke gjort innen den fastsatte
fristen, skal foregående års vedtak gjelde ved utskrivning av forskudd på
skatt.(3) De skattesatsene som gjelder ved utskrivning av forskudd på skatt,
skal gjelde også ved ligningen. Kommunestyre og fylkesting kan likevel
innen utgangen av april måned i året etter inntektsåret vedta andre
skattesatser som skal gjelde ved ligningen. Vedtaket må godkjennes av
fylkesmannen for å bli gyldig.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.
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§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale
helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale
helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen
med andre kommuner.

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten etter
første ledd, herunder krav til politisk behandling av kvalitetskrav i
kommunestyret eller annet folkevalgt organ.

§ 5-6 Sprøyterom
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret avgjør om den vil etablere en sprøyteromsordning.

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Avtalepartene skal årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige
oppdateringer eller utvidelser.Kommunestyret kan kan si opp avtalen med ett
års frist. Når en av partene sier opp avtalen, skal det regionale helseforetaket
varsle Helsedirektoratet.

Folkehelseloven
Folkehelseloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkehelseloven.

Rådmann
til:
Folkehelserådgiv
er

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven.

§ 18 Straff
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv begjærer offentlig påtale hvis overtredelsen ikke har
medført helseskade eller kun ubetydelig fare for helseskade.

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
Kommunestyre
til:
Rådmann

Kommunestyre delegerer rådmannen delegeres myndighet i saker innen
miljørettet helsevern etter lov av 24.06.2011 nr. 29 (folkehelseloven).



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 62 av 72

Rådmann
til:
Helse- og
miljøtilsyn Salten
IKS

Rådmannen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten
IKS: Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov avð•
24.06.11 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet
helsevern, delegeres i medhold av § 9, 1.ledd fra Rådmann til Helse og
miljøtilsyn Salten IKS. Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiellð•
betydning knyttet til tilsynsplan og basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn
Salten IKS utfører for kommunen. Det etableres rutiner for å sikreð•
kommunelegens medisinsk faglig skjønn i saksbehandlingen. Klage påð•
vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 og
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.

Næringsberedskapsloven
Næringsberedskapsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven.

Kommuneloven
§ 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. desember
i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

§ 8 Formannskap. Fylkesutvalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Dette
gjelder likevel ikke kommuner som har innført parlamentarisk styringsform.
Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapets virksomhet ..

§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører
Kommunestyre
til:
Ordfører

Etter kommunelovens § 9 nr. 5 gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.Ordfører
gis myndighet til å avgjøre saker om prioritets avvik.Ordfører gis myndighet
til å begjære påtale i saker som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på
kommunens eiendommer, og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurtig
etterforskning krever rask påtale.Kommunestyret delegerer til ordfører å
være underinstans ved behandling av klager der beslutningsmyndigheten er
delegert til ordfører. Før endelig klagebehandling, dersom klagen ikke tas til
følge av underinstansen, oversendes klagen til klagenemnda.Ordfører har
myndighet til å foreta bevilgninger fra kto. 1470 1020 1001 (til
formannskapets disposisjon) for inntil kr. 15.000 pr. sak. Slike vedtak
fremlegges for formannskapet som referatsak i påfølgende møte.
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Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og
varaordfører.

§ 10 Faste utvalg. Komiteer
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller
for deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre
medlemmer.Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs
virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor
ikke annet følger av lov.Kommunestyret velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og
nestleder.Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling
av saker og til å utføre særskilte verv. Slik komite kan også tildeles
myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens
oppdrag.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge
faste utvalg og komiteer. En komite kan også omorganiseres eller nedlegges
av det organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komite.

§ 10 a Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomiteer og
fylkestingskomiteer som saksforberedende organ for kommunestyret .
Komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst
tre medlemmer.Kommunestyret deler selv alle kommunestyrets og
fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og
fylkestingskomiteer,og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer
av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret , er utelukket fra valg til
komiteene.Ordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret bestemmer
det.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer

§ 11 Styre for institusjon o.l.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv opprette eget styre for kommunale eller
fylkeskommunale institusjoner o.l. Slike styrer skal ha minst tre
medlemmer.Kommunestyret gir selv bestemmelser om styrets
sammensetning. Det kan her fastsettes at styret helt eller delvis skal
oppnevnes av administrasjonssjefen eller velges av de ansatte eller brukerne
ved vedkommende institusjon. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller
velges på denne måten, velges av kommunestyret eller fylkestinget.
Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller nedlegge slike styrer.
Omorganisering i form av nyvalg innenfor de bestemmelser som
kommunestyret selv har gitt, kan foretas av de samme organer eller personer
som er tildelt valgkompetanse.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan tildele myndighet til et slikt styre til å treffe avgjørelser
som angår virksomhetens drift og organisering.
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§ 12 Kommunedelsutvalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv opprette kommunedelsutvalg for deler av
kommunen.Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.Kommunestyret selv kan
fatte vedtak om at medlemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg i
kommunen skal velges av innbyggerne i vedkommende kommunedel
(direkte valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt ved
direkte valg, velger utvalget selv leder og nestleder. Kommunestyret
fastsetter selv kommunedelsutvalgenes arbeidsoppgaver.
Kommunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker
vedrørende kommunedelen hvor ikke annet følger av lov.Kommunestyret
kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg.
Dette gjelder ikke når kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg.

§ 13 Utvidet myndighet i haste-saker
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I medhold av kommuneslovens § 13 delegerer kommunestyret til
formannskapet å treffe avgjørelser i saker som skulle vært avgjort av
kommunestyret, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskrt at det ikke
er tid til å innkalle dette.

§ 15 Uttreden. Suspensjon
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et
straffbart forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller
40, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv
eller tjeneste for kommunen, kan kommunestyret selv vedta å suspendere
vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som
nevnt i straffeloven kapittel 10 gjelder ikke vilkåret om at siktelsen eller
tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller
fylkeskommunen.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

§ 16 Opprykk og nyvalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapeteller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt
utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller
midlertidige varamedlemmer.

§ 18 Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal parlamentarisme
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv vedta å innføre parlamentarisk styringsform etter
reglene i dette kapittel. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst
halvdelen av kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret kan selv vedta å
gå tilbake til ordinær styringsform etter reglene i denne paragraf. Slikt
vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av kommunestyrets
medlemmer.Kommunestyret avgjør selv om dannelse av kommuneråd skal
skje etter §19 eller §19 a.
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§ 19 Kommuneråd. Fylkesråd
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal selv opprette et kommuneråd som øverste ledelse av
kommunens administrasjon.Når det innføres kommuneråd, bortfaller
ordningen med administrasjonssjef.

§ 22 Administrasjonssjef
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv ansetter rådmann.

§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv oppretter nye stillinger/ nedlegger tjenester og
stillinger.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv bestemme at ledende administrative stillinger,
herunder ledere av kommunale foretak, skal ansettes på åremål. Det samme
gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks
år.javascript:__doPostBack('Navbar$CPHM$Doc$Sec0$P2$ctl06$ctl00','')Note

§ 25 Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg
Kommunestyre
til:
Partssammensatt
utvalg

Partssammensatt utvalg består av formannskapet og minst to representater
utpekt av arbeidtakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter
forholdstallsprinsippet. Forhandlingssammenslutninger som ikke er
representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- og talerett. De
ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av
gangen.Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen
som arbeidsgiver og de ansatte.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv velger representantene fra kommunen til
partssammensatt utvalg og blant disse utvalgets leder og nestleder.

§ 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes
møterett.

§ 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av et eget styre til løsning
av felles oppgaver sammen med andre kommuner.

§ 28-1e Samarbeidsavtalen
Kommunestyre For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig
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til:
Kommunestyre

samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret selv. Endringer i
avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme
måte.

§ 28-2e Samarbeidsavtalen
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

1.Deltakerkommunene skal opprette en skriftlig samarbeidsavtale for
samkommunen. Kommunestyret eller fylkestinget vedtar selv avtalen og
endringer om forhold som er omtalt i nr. 3. 2.Endringer i avtalen som gjelder
andre forhold enn de som er omtalt i nr. 3, vedtas av samkommunestyret
med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Det kan
likevel avtales at også slike endringer skal vedtas av det enkelte
kommunestyre eller fylkesting selv. ]]>

§ 28-2h Samkommunestyret
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Samkommunestyret velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder.
Lovens bestemmelser om ordfører og varaordfører gjelder tilsvarende for
leder og nestleder i samkommunestyret. Deltakerkommunene kan avtale en
annen funksjonstid for leder og nestleder enn det som følger av §9.

§ 28-2j Administrativ leder
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Samkommunen skal ha en administrativ leder som ansettes av
samkommunestyret selv. Det kan avtales at stillingen som administrativ
leder i samkommunen skal gå på omgang mellom administrasjonssjefene i
deltakerkommunene.

§ 28-2u Oppløsning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Samkommunen kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det.
Vedtak om oppløsning treffes av det enkelte kommunestyre eller fylkesting
selv.

§ 30 Møteprinsippet. Møtebok
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.

§ 38 a Avtalevalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer
skal foregå som avtalevalg etter denne paragraf.

§ 39 Reglement. Arkiv
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for
saksbehandlingen i folkevalgte organer.Kommunestyret skal selv vedta
reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett
innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble
konstituert.
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§ 39 a Innbyggerforslag
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent
av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen
alltid tilstrekkelig.

§ 39 b Lokale folkeavstemninger
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale
folkeavstemninger.

§ 40 Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til
dokumentinnsyn
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til
innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under
behandling.

§ 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv regler for skyss-, kost- og
overnattingsgodgjøring for reiser samt tap av inntekt og påførte utgifter.

§ 42 Arbeidsgodtgjøring
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid
etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv.

§ 43 Pensjonsordning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en
pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.

§ 44 Økonomiplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv vedtar økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

§ 45 Årsbudsjettet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen
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Kommunestyre
til:
Kommunestyre

1. Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. 3. Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes
på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket må angi disponering
av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig
underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kandekkes på
budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det
følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret, etter å ha
foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet
skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og
økonomiske konsekvensene av at kommunen skal dekke underskudd etter
første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet
godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år.
Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.

§ 50 Låneopptak
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger,
anlegg og varige driftsmidler til eget bruk.Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i

årsbudsjettet.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkår.

§ 52 Finansforvaltning
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen har myndighet i hht. reglement for kommunens
finansforvaltning.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning.

§ 56 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Når en kommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående,
ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret selv å treffe vedtak om
betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes
departementet.

§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunalt
foretak, herunder velge styre og fastsette vedtekter for foretaket. Kommunale
foretak skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 63 Vedtekter
Kommunestyre Endring i vedtektene treffes av kommunestyret selv.
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til:
Kommunestyre

§ 65 Styrets sammensetning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

3. Styret velges av kommunestyret selv. Et flertall av de ansatte ved
foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med
varamedlemmer velges blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke
rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse
til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket
har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf.
forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i
behandlingen av disse sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om
ansattes rett til representasjon i styret, som gjelder hvis de ansatte i
vedtektene er gitt styrerepresentasjon. Slike forskrifter kan inneholde regler
om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om avgjørelse av tvister
om valget og bortfall av verv som styremedlem.4. Styret skal ha en leder og
en nestleder som velges av kommunestyret selv.

§ 66 Valgperioden for styremedlemmene
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv kan når som helst foreta nyvalg av de medlemmer som
er valgt av kommunestyret.

§ 69. Vedtak som må godkjennes av kommunestyre eller fylkesting
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må
være godkjent av kommunestyret selv for å være bindende for kommunen.
Slik vedtektsbestemmelse kan bare påberopes overfor en tredjeperson når
vedtektsbestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret eller tredjepersonen
kjente eller burde kjent til vedtektsbestemmelsen. Er avtalen gjennomført
helt eller delvis, skal ytelsene eller, dersom dette ikke er mulig, ytelsenes
økonomiske verdi,
tilbakeføres.javascript:__doPostBack('Navbar$CPHM$Doc$Sec0$P1$ctl08$ctl00','')

§ 77 Kontrollutvalget
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn
med den kommunale forvaltning på sine vegne.Utvalget skal ha minst tre
medlemmer.Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.Utvalgets leder
har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

§ 78 Revisjon
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

3. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen
revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.4.
Kommunestyret velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
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innstilling fra kontrollutvalget.

Helsepersonelloven
Helsepersonelloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

Psykisk helsevernloven
Psykisk helsevernloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven.

§ 3-1. Legeundersøkelse
Rådmann
til:
Kommuneoverle
ge

Dr. Gaute Sandhei Jakobsen gis med dette fullmakt til å fatte vedtak i h h t
Psykisk helsevernlov § 3 -1. Fullmakten gjelder fra 25.01.2013 og fram til at
Fauske kommune har tilsatt kommuneoverlege.

Sosiale tjenester i NAV
Sosiale tjenester i NAV
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Rådmann
til:
Enhetsleder Nav
sosial

Enhetsleder Nav sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen

Vass- og avløpsanleggslova
Vass- og avløpsanleggslova
Kommunestyre
til:

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova.
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Kommunestyre

Valgloven
§ 4-1. Valgstyret
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv velger valgstyre.

§ 9-2. Fastsetting av valgdag
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene,
vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også
søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig
med budsjettet for det året valget skal holdes.

§ 2-7. Krav om retting. Oppdatering
Kommunestyre
til:
Ordfører

Ordfører delegeres myndighet til å innføre norske statsborgere bosatt i
utlandet over 10 år inn i manntallet etter skriftlig søknad.

§ 4-2. Stemmestyrer
Kommunestyre
til:
Valgstyre

Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer til stemmestyrene.

§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering
Kommunestyre
til:
Valgstyre

Valgstyret avgjør etter § 9-3 tid og sted for stemmegivningen.

Arkivloven
Arkivloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

Bustøtteloven
Bustøtteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter.
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Vannressursloven
Vannressursloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av
prinsipiell betydning.

Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

Trudomssamfunnslova
§ 19
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen deleges myndighet til å utdele tilskudd.

Miljøinformasjonsloven
§ 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon.

Voksenopplæringsloven
§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra
kommunale planer.
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Fauske kommuneKommunestyre
Alkoholloven
§1-6.Bevillingsperioden
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første
ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år,
og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent
alkohol
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Salgstiden for øl er fra kl. 08.30 til kl. 20.00 mandag til fredag. På dager før
søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00. Dette gjelder likevel ikke
dagen før Kristi himmelfartsdag og heller ikke dagen før høytidsdagene 1.
og 17. mai.

Barnehageloven
§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre vedtar tilskuddssatser i forbindelse med kommunens
årsbudsjett.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
§ 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell
utforming innenfor virksomheten.

Domstolloven
§ 57
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv.
Valget foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og
gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

§ 66
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av
kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter
hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende
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år.
§ 66a
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for
medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klart
større enn først beregnet, kan domstollederen bestemme at det skal velges
flere medlemmer til utvalgene for resten av perioden. Domstollederen
fastsetter antallet medlemmer som skal velges, og fordeler disse mellom
kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketall.Kommunestyret
gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra
domstollederen er mottatt. Valget gjelder fra det tidspunkt domstollederen
bestemmer.

§ 68
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn
etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger
kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er
bestemt etter §§64 og 65.

§ 27
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i
samme domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av
kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles forliksråd dersom
kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og
varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at
det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn.
Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.

Eigedomskattelova
§ 2
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i
kommunen.

§ 3
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan skrive ut eiendomsskatt på enten a) faste eiendommer i
hele kommunen, ellerb) faste eiendommer i klart avgrensede områder som
helt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, ellerc)
bare på verk og bruk i hele kommunen, ellerd) bare på verk og bruk og
annen næringseiendom i hele kommunen, ellere) eiendom både under
bokstav b og c, ellerf) eiendom både under bokstav b og d.g) faste
eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen
næringseiendom. Til kommunen blir regnet sjøområder ut til grunnlinjene.

§ 7
Kommunestyre
til:

Kommunestyret kan frita disse eiendommene helt eller delvis for
eiendomsskatt: a) Eiendom til stiftinger eller institusjoner som tar sikte på å
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Kommunestyre gagne en kommune, et fylke eller staten.b) Bygning som har historisk
verdi.c) Bygning som helt eller i noe mon blir benyttet til husvære. Fritaket
kan gjelde i opptil 20 år fra den tiden bygningen ble ferdig. Formannskapet
eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven §10, kan få fullmakt til å
avgjøre enkeltsaker om skattefritak.d) Bygning og grunn i visse deler av
kommunen.e) ---

§ 10
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter hvert år i sammenheng med budsjettet hvilke
satser og regler som skal benytte ved utskriving av eiendomsskatt for det
kommende skatteåret.

§ 11
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag i eiendomsskatten for alle
selvstendige boenheter på faste eiendommer som ikke blir benyttet i
næringsvirksomhet.

§ 12
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan fastsette ulike skattøre for: a) Boenheten på
eiendommer med selvstendige boenheter.b) Grunneiendommer som det står
hus på, og husløse grunneiendommer.c) Bygninger og grunn.d) Avgrenset
område som nevnt i §3.e) Verk og bruk i områder som ikke er utbygd på
byvis, jf. §4, andre ledd, andre og tredje punktum.

§ 20
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Klage etter §19, første ledd, på utskrevet eiendomsskatt blir avgjort av ei
nemnd som kommunestyret velger. Kommunestyret kan enten opprette en
egen nemnd til å ta seg av oppgavene eller legge oppgavene til en annen
kommunal nemnd.

§ 25
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Eiendomsskatten skal betales i terminar slik som kommunestyret fastsetter.

Eldrerådsloven
§ 1 (Skiping av kommunale eldreråd)
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv et eldreråd for valgperioden.

§ 2 (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)
Kommunestyre
til:

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane
om forholdsvalg i §§36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av
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Kommunestyre 25. september 1992 nr. 107 gjelder ikke ved valg av
eldreråd.Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag om
medlemmer til eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være
alderspensjonister i kommunen.Rådet peker selv ut leder og nestleder, som
skal velges blant pensjonistene.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat,
vedtar budsjett for rådet, og gir utfyllande regler for saksbehandlingen i
rådet.

Folkehelseloven
§ 18 Straff
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv begjærer offentlig påtale hvis overtredelsen ikke har
medført helseskade eller kun ubetydelig fare for helseskade.

Forsikringsvirksomhetsloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar pensjonsordning for kommunen.

Forvaltningsloven
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret er kommunens klagenemnd i hht forvaltningslovens § 28, 2.
ledd � for vedtak truffet av formannskapet.Fylkesmannen med
underinstanser er klageinstans der særlovgivningen har beholdt denne
ordningen.

Gravferdsloven
§ 21. Vedtekter og avgifter
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter festeavgift for gravsted.

Havne- og farvannsloven
§ 10. Delegasjon av kommunens myndighet
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Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan delegere myndighet som etter denne loven tilligger
kommunen, til interkommunalt samarbeid, jf. lov 25. september 1992 nr. 107
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), og til selskap etablert i
henhold til lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 25. Anløpsavgift
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i
kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen.

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale
helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale
helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen
med andre kommuner.

§ 5-6 Sprøyterom
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret avgjør om den vil etablere en sprøyteromsordning.

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten etter
første ledd, herunder krav til politisk behandling av kvalitetskrav i
kommunestyret eller annet folkevalgt organ.

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Avtalepartene skal årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige
oppdateringer eller utvidelser.Kommunestyret kan kan si opp avtalen med ett
års frist. Når en av partene sier opp avtalen, skal det regionale helseforetaket
varsle Helsedirektoratet.

Industrikonsesjonsloven (Erverv av vannfall)
§ 24
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Før en søknad om konsesjon etter denne lov avgjøres, skal det som regel
innhentes uttalelse fra kommunestyret.

Inndelingslova
§ 4. Vedtak om samanslåing
Kommunestyre Kongen gjør vedtak om sammenslåing av kommuner når de kommunene
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til:
Kommunestyre

saken gjelder har sluttet seg til forslaget om sammenslåing. Dersom noen av
kommunene har uttalt seg mot sammenslåing, skal saken legges fram for
Stortinget til avgjørelse.

§ 5. Vedtak om deling
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kongen gjør vedtak om deling av en kommune når kommunen saken gjelder
har sluttet seg til forslaget. Dersom kommunen har uttalt seg mot deling, skal
saken legges fram for Stortinget til avgjørelse.

§ 8. Initiativrett
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Søknad om at det skal settes i gang utredning om grensejustering eller
grensefastsetting kan fremmes av innbyggere og grunneiere i de kommunene
søknaden gjelder, av næringsdrivende som har sin registrerte forretningssted
der og av kommunestyret eller fylkestinget i de kommunene eller
fylkeskommunene søknaden gjelder.

§ 9. Saksutgreiing
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetting, skal de
kommunene saken gjelder, få uttale seg. I saker om sammenslåing eller
deling må kommunestyret selv uttale seg.

§ 10. Innbyggjarhøyring
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkt på forslag til
grenseendring. Høringen kan skje ved folkeavstemning,
opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, møte eller på annen måte.

§ 12. Skatteplikt o.a.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Før sammenslåing som nevnt i første ledd blir satt i verk, skal
kommunestyret i den nye kommunen gjøre vedtak om hvilke skattesatser
som skal benyttes ved beregning av forskudd på skatt for det kommende
inntektsåret for alle forskuddspliktige skatteytere i den nye kommunen.
Vedtaket må gjøre innen den fristen som er fastsatt av Fylkesmannen.
Dersom fristen ikke blir overholdt, skal Fylkesmannen avgjøre hvilke satser
som skal brukes.

§ 26. Fellesnemnd
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Fellesnemnda blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret eller
fylkestinget.

Interkommunale selskaper
§ 4. Selskapsavtale
Kommunestyre
til:

For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta
avtalen.
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Kommunestyre

§ 6. Representantskapet og dets sammensetning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter. Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets
representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

§ 32. Oppløsning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak i saken.

Jordskifteloven
§ 8
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I hver kommune skal det være et særskilt utvalg for jordskiftesaker.
Kommunestyret velger jordskiftemeddommere.

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunens avgjøreselsemyndighet etter lov om kommunal forkjøprsrett til
leiegårder tilligger kommunestyret.

Kommuneloven
§ 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv senest 31. desember
i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.

§ 8 Formannskap. Fylkesutvalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer. Dette
gjelder likevel ikke kommuner som har innført parlamentarisk styringsform.
Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapets virksomhet ..

§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og
varaordfører.
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§ 10 Faste utvalg. Komiteer
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller
for deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre
medlemmer.Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs
virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor
ikke annet følger av lov.Kommunestyret velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og
nestleder.Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling
av saker og til å utføre særskilte verv. Slik komite kan også tildeles
myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens
oppdrag.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge
faste utvalg og komiteer. En komite kan også omorganiseres eller nedlegges
av det organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komite.

§ 10 a Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomiteer og
fylkestingskomiteer som saksforberedende organ for kommunestyret .
Komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst
tre medlemmer.Kommunestyret deler selv alle kommunestyrets og
fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og
fylkestingskomiteer,og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer
av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret , er utelukket fra valg til
komiteene.Ordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret bestemmer
det.Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer

§ 11 Styre for institusjon o.l.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv opprette eget styre for kommunale eller
fylkeskommunale institusjoner o.l. Slike styrer skal ha minst tre
medlemmer.Kommunestyret gir selv bestemmelser om styrets
sammensetning. Det kan her fastsettes at styret helt eller delvis skal
oppnevnes av administrasjonssjefen eller velges av de ansatte eller brukerne
ved vedkommende institusjon. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller
velges på denne måten, velges av kommunestyret eller fylkestinget.
Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller nedlegge slike styrer.
Omorganisering i form av nyvalg innenfor de bestemmelser som
kommunestyret selv har gitt, kan foretas av de samme organer eller personer
som er tildelt valgkompetanse.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan tildele myndighet til et slikt styre til å treffe avgjørelser
som angår virksomhetens drift og organisering.

§ 12 Kommunedelsutvalg
Kommunestyre
til:

Kommunestyret kan selv opprette kommunedelsutvalg for deler av
kommunen.Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 9 av 46

Kommunestyre utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.Kommunestyret selv kan
fatte vedtak om at medlemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg i
kommunen skal velges av innbyggerne i vedkommende kommunedel
(direkte valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt ved
direkte valg, velger utvalget selv leder og nestleder. Kommunestyret
fastsetter selv kommunedelsutvalgenes arbeidsoppgaver.
Kommunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker
vedrørende kommunedelen hvor ikke annet følger av lov.Kommunestyret
kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg.
Dette gjelder ikke når kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg.

§ 13 Utvidet myndighet i haste-saker
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I medhold av kommuneslovens § 13 delegerer kommunestyret til
formannskapet å treffe avgjørelser i saker som skulle vært avgjort av
kommunestyret, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskrt at det ikke
er tid til å innkalle dette.

§ 15 Uttreden. Suspensjon
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et
straffbart forhold som nevnt i straffeloven kapittel 10, 11, 24, 25, 26, 33 eller
40, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv
eller tjeneste for kommunen, kan kommunestyret selv vedta å suspendere
vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som
nevnt i straffeloven kapittel 10 gjelder ikke vilkåret om at siktelsen eller
tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller
fylkeskommunen.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

§ 16 Opprykk og nyvalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapeteller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt
utilstrekkelig, kan kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller
midlertidige varamedlemmer.

§ 18 Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal parlamentarisme
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv vedta å innføre parlamentarisk styringsform etter
reglene i dette kapittel. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst
halvdelen av kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret kan selv vedta å
gå tilbake til ordinær styringsform etter reglene i denne paragraf. Slikt
vedtak må treffes med tilslutning av minst halvdelen av kommunestyrets
medlemmer.Kommunestyret avgjør selv om dannelse av kommuneråd skal
skje etter §19 eller §19 a.

§ 19 Kommuneråd. Fylkesråd
Kommunestyre Kommunestyret skal selv opprette et kommuneråd som øverste ledelse av
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til:
Kommunestyre

kommunens administrasjon.Når det innføres kommuneråd, bortfaller
ordningen med administrasjonssjef.

§ 22 Administrasjonssjef
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv ansetter rådmann.

§ 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv oppretter nye stillinger/ nedlegger tjenester og
stillinger.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv bestemme at ledende administrative stillinger,
herunder ledere av kommunale foretak, skal ansettes på åremål. Det samme
gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks
år.javascript:__doPostBack('Navbar$CPHM$Doc$Sec0$P2$ctl06$ctl00','')Note

§ 25 Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv velger representantene fra kommunen til
partssammensatt utvalg og blant disse utvalgets leder og nestleder.

§ 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes
møterett.

§ 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av et eget styre til løsning
av felles oppgaver sammen med andre kommuner.

§ 28-1e Samarbeidsavtalen
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig
samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret selv. Endringer i
avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme
måte.

§ 28-2e Samarbeidsavtalen
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

1.Deltakerkommunene skal opprette en skriftlig samarbeidsavtale for
samkommunen. Kommunestyret eller fylkestinget vedtar selv avtalen og
endringer om forhold som er omtalt i nr. 3. 2.Endringer i avtalen som gjelder
andre forhold enn de som er omtalt i nr. 3, vedtas av samkommunestyret
med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Det kan
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likevel avtales at også slike endringer skal vedtas av det enkelte
kommunestyre eller fylkesting selv. ]]>

§ 28-2h Samkommunestyret
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Samkommunestyret velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder.
Lovens bestemmelser om ordfører og varaordfører gjelder tilsvarende for
leder og nestleder i samkommunestyret. Deltakerkommunene kan avtale en
annen funksjonstid for leder og nestleder enn det som følger av §9.

§ 28-2j Administrativ leder
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Samkommunen skal ha en administrativ leder som ansettes av
samkommunestyret selv. Det kan avtales at stillingen som administrativ
leder i samkommunen skal gå på omgang mellom administrasjonssjefene i
deltakerkommunene.

§ 28-2u Oppløsning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Samkommunen kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det.
Vedtak om oppløsning treffes av det enkelte kommunestyre eller fylkesting
selv.

§ 30 Møteprinsippet. Møtebok
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.

§ 38 a Avtalevalg
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer
skal foregå som avtalevalg etter denne paragraf.

§ 39 Reglement. Arkiv
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv ved reglement nærmere regler for
saksbehandlingen i folkevalgte organer.Kommunestyret skal selv vedta
reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett
innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble
konstituert.

§ 39 a Innbyggerforslag
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent
av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen
alltid tilstrekkelig.

§ 39 b Lokale folkeavstemninger
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale
folkeavstemninger.
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§ 40 Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til
dokumentinnsyn
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til
innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under
behandling.

§ 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fastsetter selv regler for skyss-, kost- og
overnattingsgodgjøring for reiser samt tap av inntekt og påførte utgifter.

§ 42 Arbeidsgodtgjøring
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid
etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv.

§ 43 Pensjonsordning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en
pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.

§ 44 Økonomiplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv vedtar økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

§ 45 Årsbudsjettet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

1. Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning. 3. Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes
på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtaket må angi disponering
av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig
underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kandekkes på
budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det
følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret, etter å ha
foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet
skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og
økonomiske konsekvensene av at kommunen skal dekke underskudd etter
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første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet
godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år.
Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.

§ 52 Finansforvaltning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning.

§ 56 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Når en kommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående,
ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret selv å treffe vedtak om
betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes
departementet.

§ 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunalt
foretak, herunder velge styre og fastsette vedtekter for foretaket. Kommunale
foretak skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 63 Vedtekter
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Endring i vedtektene treffes av kommunestyret selv.

§ 65 Styrets sammensetning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

3. Styret velges av kommunestyret selv. Et flertall av de ansatte ved
foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med
varamedlemmer velges blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke
rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse
til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket
har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf.
forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i
behandlingen av disse sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om
ansattes rett til representasjon i styret, som gjelder hvis de ansatte i
vedtektene er gitt styrerepresentasjon. Slike forskrifter kan inneholde regler
om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om avgjørelse av tvister
om valget og bortfall av verv som styremedlem.4. Styret skal ha en leder og
en nestleder som velges av kommunestyret selv.

§ 66 Valgperioden for styremedlemmene
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv kan når som helst foreta nyvalg av de medlemmer som
er valgt av kommunestyret.
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§ 77 Kontrollutvalget
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn
med den kommunale forvaltning på sine vegne.Utvalget skal ha minst tre
medlemmer.Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.Utvalgets leder
har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

§ 78 Revisjon
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

3. Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen
revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.4.
Kommunestyret velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.

§ 69. Vedtak som må godkjennes av kommunestyre eller fylkesting
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må
være godkjent av kommunestyret selv for å være bindende for kommunen.
Slik vedtektsbestemmelse kan bare påberopes overfor en tredjeperson når
vedtektsbestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret eller tredjepersonen
kjente eller burde kjent til vedtektsbestemmelsen. Er avtalen gjennomført
helt eller delvis, skal ytelsene eller, dersom dette ikke er mulig, ytelsenes
økonomiske verdi,
tilbakeføres.javascript:__doPostBack('Navbar$CPHM$Doc$Sec0$P1$ctl08$ctl00','')

Konfliktrådsloven
§ 3.Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes
av en representant utpekt av kommunestyret, en representant fra politiet og
konfliktrådslederen.

Krigspensjonering for sivilpersoner
§ 39
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for
sivilpersoner § 39, nr. 1 - opplysningsplikt.

Målbrukslova
§ 5
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan gjøre vedtak om å kreve en viss målform i skriv fra

statsorgan til kommunen, eller gjøre vedtak om at kommunen er språklei nøytral.
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Opplæringslova
§ 2-5. Målformer i grunnskolen
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv vedtar målform i grunnskolen.

Partiloven
§ 10. Overordnede prinsipper for offentlig støtte
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre yter støtte til de folkevalgte gruppene
i kommunestyret forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget.
(Årsbudsjett)

Pasientskadeloven
§ 7. Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helsetjenesten

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar årsbudsjett.

Plan- og bygningsloven
§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal
sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen.
Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og
reguleringsplan.

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil
treffe vedtak om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer
som ikke har vært gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler
av planen som ønskes endret, tas opp til ny behandling.

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Med samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta
ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse.
Samtykke kan gis og inngrep gjennomføres selv om det ikke foreligger
reguleringsplan eller aktuelle byggeplaner for vedkommende område.Med
samtykke fra departementet kan kommunestyret selv foreta ekspropriasjon
til regulering av strøk som er ødelagt ved brann eller på annen måte, selv om
reguleringsplan ikke foreligger.
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§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Til avløpsanlegg, jf. forurensningsloven §21, for regulert strøk kan
kommunestyret selv med samtykke fra departementet foreta ekspropriasjon
utenfor veggrunn for ledning med tilhørende innretninger. Ved
ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for
vannledning med tilhørende innretninger.

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av
kommunestyret selv som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en
forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til
avtalen.

§ 33-1 Gebyr
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling
av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid
som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder
behandling av private planforslag.

§ 10-1. Kommunal planstrategi
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år
etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden.Kommunen skal i arbeidet med kommunal
planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og
nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets
behandling.Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om
gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen
skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til
om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden,
eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.Utarbeiding og
behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

§ 11-4. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner
gjelder bestemmelsene om kommunal planstrategi, jf. §10-1, og om
behandling av kommuneplan, jf. §§11-12 til 11-15.For den årlige rullering
av kommuneplanens handlingsdel, jf. §11-1, skal kommunen innhente
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har
ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets
behandling.
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§ 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Dersom innsigelsen knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan
kommunestyret likevel vedta at de øvrige delene av kommuneplanens
arealdel skal ha rettsvirkning.

§ 11-12. Oppstart av arbeid med kommuneplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel hver for seg, jf. §§11-2 og 11-5.

Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i
planen i samsvar med kommunelovens regler.

§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til
arealformål og hensynssoner om følgende forhold:

1.

utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i
planområdet,

2.

vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud
mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre
formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av
hensyn til forhold utenfor planområdet,

3.

grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i
planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av
hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense
forurensning,

4.

funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder
krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og
barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal,

5.



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 18 av 46

antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere
krav til tilgjengelighet og boligens utforming der det er hensiktsmessig for
spesielle behov,

6.

bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og
kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre
naturtyper og annen verdifull natur,

7.

trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og
sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning,

8.

krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse,
jf. § 27-5,

9.

retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr.
3, 5 og 6 i § 12-5,

10.

krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at
utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og
samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, sosiale
tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder, skoler mv. er
tilstrekkelig etablert,

11.

krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av
tiltak, og retningslinjer for slik plan,

12.

krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt
undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø,
helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved
gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne,

13.

krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak
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innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. § 5
andre ledd,

14.

hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal.

]]>
§ 12-12. Vedtak av reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for
kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal
det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene
av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.
Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er
ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken
tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med
planen.Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre
reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i
samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire
år siden den ble vedtatt av kommunestyret.

§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor
hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til
administrasjonen.

§ 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Så langt det er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplan, kan
kommunestyret selv med samtykke av departementet utvide
ekspropriasjonen etter første ledd til å gjelde midlertidige eller permanente
inngrep i grunn og rettigheter utenfor reguleringsområdet. Samtykke er
likevel ikke nødvendig ved ekspropriasjon av grunn til vegskjæringer og
fyllinger utenfor reguleringsområdet.

Politiloven
§ 14. Politivedtekter
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre godkjenner politivedtekter.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§ 3
Kommunestyre Kommunestyret kan sammen med flere kommuner vedta opprettelse av
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til:
Kommunestyre

felles råd eller annen represesentasjonsordning for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

§ 4
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyre kan vedta å opprette felles råd eller annen
representasjonsordning for mennesker med nedsett funksjonsevne og eldre.

§ 6
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetting av rådet.

§ 1
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir
sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er
særlig viktige for mennesker med nedsett funksjonsevne. Dette gjelder blant
annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt
funksjonsevne og tjenester for menneske med nedsatt funksjonsevne.

§ 2
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret skal for det formålet som er nevnt i §1, opprette råd eller
annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sameloven
§ 3-9. Samisk i den kommunale forvaltning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele
eller deler av den kommunale forvaltning.

Skatteloven
§ 1-2. Hvem som pålegger skatt
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret pålegger skatt til kommunen.

§ 15-3. Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

1) Kommunestyrer og fylkesting skal i forbindelse med budsjettet vedta
satser for inntektsskatt til kommune og fylkeskommune. Disse satsene skal
gjelde ved utskriving av forskuddstrekk og forskuddsskatt for personlige
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skattytere for det kommende inntektsåret for skattytere som plikter å betale
forskudd på skatt etter skattebetalingsloven kapitlene 4 til 6. Vedtak må
gjøres senest 1. november i året før inntektsåret. Departementet kan i
forskrift forlenge denne fristen og gi nærmere regler om gjennomføringen av
fristforlengelsen.(2) Er vedtak etter første ledd ikke gjort innen den fastsatte
fristen, skal foregående års vedtak gjelde ved utskrivning av forskudd på
skatt.(3) De skattesatsene som gjelder ved utskrivning av forskudd på skatt,
skal gjelde også ved ligningen. Kommunestyre og fylkesting kan likevel
innen utgangen av april måned i året etter inntektsåret vedta andre
skattesatser som skal gjelde ved ligningen. Vedtaket må godkjennes av
fylkesmannen for å bli gyldig.

Skjønnsprosessloven
§ 14
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret fremmer forslag til skjønnsmedlemmer overfor fylkestinget
innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg.

Sparebankloven
§ 2
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar kommunal deltakelse i stiftelse av ny sparebank.

§ 8
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret godkjenner vedtektene om valg av medlemmene til det
lokale forstanderskapet.

Sprøyteromsloven
§ 3. Etablering av sprøyteromsordning og krav om godkjenning
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan etter godkjenning fra departementet etablere en
sprøyteromsordning.

Statsbidrag til anlegg m.v. av skytebaner
§ 2
Kommunestyre
til:

Kommunestyre velger medlemmer til et utvalg som består av like mange
medlemmer valgt av skytterlaget og kommunestyret. Antall medlemmer
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Kommunestyre bestemmes av kommunestyret.

Stiftelsesloven
§ 27a. Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer
av styret
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret oppnevner medlemmer av styret etter lov om likestilling
mellom kjønnene.

Tvisteloven
§ 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret oppnevner et utvalg av faste møtefullmektiger til
forliksrådet for inntil fire år av gangen.

Valgloven
§ 4-1. Valgstyret
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret selv velger valgstyre.

§ 9-2. Fastsetting av valgdag
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene,
vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også
søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig
med budsjettet for det året valget skal holdes.

Vass- og avløpsanleggslova
Vass- og avløpsanleggslova
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggslova.

Veglova
§ 5
Kommunestyre
til:

Kommunestyret vedtar om privat vei skal tas opp som kommunal vei.
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Kommunestyre

§ 6
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar bygging av vei.

§ 7
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan gjøre vedtak om nedleggelse av kommunal vei.

§ 8
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar benyttelse av nedlagt veigrunn.

§ 4
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret gir uttalelse ved overtakelse av kommunal vei til fylkesvei.

§ 7
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret uttaler seg angående ovetakelse av fylkesvei til kommunal
vei.

§ 14
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan sørger for eiendomsinngrep ved utbygging av riksveier.

§ 15
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan sørger for eiendomsinngrep ved utbygging av
fylkesveier.

§ 17
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret uttalelser seg om riksvegstrekningar i ein kommune skal
haldast ved like av kommunen.
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§ 18
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret uttalelser seg om fylkesveistrekninger i en kommune skal
holdes ved like av kommunen.

§ 26
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret bærer utgiftene til underskjønn etter denne paragrafen.

§ 20
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret ber om refusjon for arbeider utført etter denne paragraf.

§ 37
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar vederlag fastsett ved skjønn.

§ 38
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan vedta bygge- og deleforbud.

Vegtrafikkloven
§ 8. Parkering.
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar opprettelse av parkeringsavgift.

§ 13. Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret kan innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt
område.

§ 7a. Vegprising
Kommunestyre
til:
Kommunestyre

Kommunestyret vedtar bomfinansiering.
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Formannskap

Alkoholloven
§1-7.Bevillingforsalgogskjenking
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet treffer vedtak om tildeling av kommunal bevilling for salg
av alkohol med inntil 4,76 volumprosent alkohol (øl og rusbrus) og
kommunal bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin, heri også ev.
tillatelse til uteservering av alkohol.

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking
m.v.
Kommunestyre
til:
Formannskap

Salg av øl/rusbrus kan foregå i dagligvarebutikker og egne utsalg.

§ 3-3. Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet
Kommunestyre
til:
Formannskap

AS Vinmonopolet gis rett til å ha utsalg for øl, vin og brennevin.

Domstolloven
§ 68
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og
avgir forslag til valg i samsvar med §67. Forslaget legges ut til alminnelig
ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har
noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt
frist.

Forvaltningsloven
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet er delegert myndighet som kommunens klagenemnd i hht.
forvaltningslovens § 28, 2.ledd, for vedtak fattet i underutvalg eller
rådmannen.

Helligdager og helligdagsfred
§ 5. Salg fra faste utsalgssteder
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet delegeres myndighet til å søke fylkesmannen om at et
område skal regnes som typisk turiststed.
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Kirkeloven
§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd.
Kommunestyre
til:
Formannskap

Formannskapet velger kommunens representant til kirkelig fellesråd.

Partssammensatt utvalg

Kommuneloven
§25Partssammensatteutvalg-administrasjonsutvalg
Kommunestyre
til:
Partssammensatt
utvalg

Partssammensatt utvalg består av formannskapet og minst to representater
utpekt av arbeidtakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter
forholdstallsprinsippet. Forhandlingssammenslutninger som ikke er
representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- og talerett. De
ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av
gangen.Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen
som arbeidsgiver og de ansatte.

Driftsutvalg

Alkoholloven
§1-9.Kontrollmedsalgs-ogskjenkebevillinger
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget er tillagt ansvaret for kontroll av kommunale salgs- og
skjenkebevillinger.

Barnehageloven
Barnehageloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om barnehager med sentrale forskrifter.

Barnevernloven
Barnevernloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor barnevernloven.
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Film- og videogramloven
Film- og videogramloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om film og videogram.

Folkebiblioteksloven
Folkebiblioteksloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om folkebibliotek.

Forvaltningsloven
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er driftsutvalget eller plan-og
utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

Friskolelova
Friskolelova
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor privatskoleloven.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.

Kulturlova
Kulturlova
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om offentlege styresmakters ansvar for
kulturverksemnd (kulturlova).
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Opplæringslova
Opplæringslova
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor opplæringsloven med forskrifter.

Smittevernloven
Smittevernloven
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om vern mot smittsomme sykdommer.

Sosiale tjenester i NAV
Sosiale tjenester i NAV
Kommunestyre
til:
Driftsutvalg

Driftsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning innenfor lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Plan- og utviklingsutvalg

Beiteloven
Beiteloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om ymse beitespørsmål (16.06.1961 nr. 12) med forskrifter.

Forpaktingslova
Forpaktingslova
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor forpaktingslova.
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Forurensingsloven
Forurensingsloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell
betydning.

Forvaltningsloven
§ 28. Vedtak som kan påklages, klageinstans
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Underinstans for vedtak fattet av rådmannen er driftsutvalget eller plan-og
utviklingsutvalget, etter hvilke saker som behandles.

Friluftsloven
Friluftsloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om friluftslivet (28.06.1957 nr. 16) med forskrifter.

Fritids- og småbåtloven
Fritids- og småbåtloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter fritids- og
småbåtloven.

Jordlova
Jordlova
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om jord (jordlova) (12.05.1995 nr. 23) med forskrifter.

Konsesjonsloven
Konsesjonsloven



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 30 av 46

Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)
m.v. (28.11.2003 nr. 98) med forskrifter.

Lakse- og innlandsfiskloven
Lakse- og innlandsfiskloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (15.05.1992 nr. 47) med
forskrifter.

Motorferdsel i utmark og vassdrag
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet etter lovens § 6 og nasjonal
forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 og i saker
av prinsipiell betydning innenfor lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
(10.07.1977 nr. 82) med forskifter.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor naturmangfoldloven.

Naturskadeloven
Naturskadeloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres myndighet etter naturskadeloven.

Odelsloven
Odelsloven
Kommunestyre
til:

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om odelretten og åseteretten (28.06.1974 nr. 58) med
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Plan- og
utviklingsutvalg

forskrifter.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av
prinsipiell betydning innenfor plan- og bygningsloven.

§ 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 og skal være
kommunens organ for behandling av plansaker.

Skogbruksloven
Skogbruksloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om skogbruk (skogbrukslova) (25.05.2005 nr. 31) med
forskrifter.

Stadnamnloven
§ 5. Fastsetjing av skrivemåten
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget gjør vedtak om skrivemåten av offisiell adresse
og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler,
boligfelt, anlegg o.l.

Vannressursloven
Vannressursloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i vannressursloven i saker av
prinsipiell betydning.
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Viltloven
Viltloven
Kommunestyre
til:
Plan- og
utviklingsutvalg

Planutvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell betydning
innenfor lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) (29.05.1981 nr. 38) med
forskrifter.

Ordfører

Domstolloven
§191
Kommunestyre
til:
Ordfører

For en kommune er det ordføreren som tar imot forkyndelser og
meddelelser.

Kommuneloven
§ 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører
Kommunestyre
til:
Ordfører

Etter kommunelovens § 9 nr. 5 gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.Ordfører
gis myndighet til å avgjøre saker om prioritets avvik.Ordfører gis myndighet
til å begjære påtale i saker som gjelder innbrudd, tyveri og hærverk på
kommunens eiendommer, og for øvrig i de tilfeller der hensynet til hurtig
etterforskning krever rask påtale.Kommunestyret delegerer til ordfører å
være underinstans ved behandling av klager der beslutningsmyndigheten er
delegert til ordfører. Før endelig klagebehandling, dersom klagen ikke tas til
følge av underinstansen, oversendes klagen til klagenemnda.Ordfører har
myndighet til å foreta bevilgninger fra kto. 1470 1020 1001 (til
formannskapets disposisjon) for inntil kr. 15.000 pr. sak. Slike vedtak
fremlegges for formannskapet som referatsak i påfølgende møte.

Straffeloven
§ 79
Kommunestyre
til:
Ordfører

Ordføreren gis myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder
innbrudd, tyveri og hærverk på kommunens eiendommer, og for øvrig i de
tilfeller der hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale.

Tvisteloven
§ 2-1. Partsevne
Kommunestyre Ordfører har partevne for kommunen.
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til:
Ordfører

Valgloven
§ 2-7. Krav om retting. Oppdatering
Kommunestyre
til:
Ordfører

Ordfører delegeres myndighet til å innføre norske statsborgere bosatt i
utlandet over 10 år inn i manntallet etter skriftlig søknad.

Valgstyre

Valgloven
§4-2.Stemmestyrer
Kommunestyre
til:
Valgstyre

Valgstyret delegeres myndighet til å velge medlemmer til stemmestyrene.

§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering
Kommunestyre
til:
Valgstyre

Valgstyret avgjør etter § 9-3 tid og sted for stemmegivningen.

Rådmann

Anskaffelsesloven
Anskaffelsesloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlig anskaffelser.

Arkivloven
Arkivloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

Barnehageloven
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§ 19 Politiattest
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 19

§ 7 Barnehageeierens ansvar
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 7.

Barnevernloven
§ 2-1 Kommunens oppgaver
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å utpeke barnevernets leder.

Barnevernloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor barnevernloven.

Burettslaglova
Burettslaglova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter burettslagslova.

Bustøtteloven
Bustøtteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
§ 12 Plikt til individuell tilrettelegging
Kommunestyre
til:
Rådmann

Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og
arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt
funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen
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kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på
lik linje med andre. Første punktum gjelder tilsvarende for arbeidsgivers
valg og behandling av innleide arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende.Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig
individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og
studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og
utdanningsmuligheter.Kommunen skal foreta rimelig individuell
tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt
funksjonsevne får likeverdige utviklings- og
aktivitetsmuligheter.Kommunen skal foreta rimelig individuell
tilrettelegging av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven av varig
karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne
får et likeverdig tilbud.

Diskrimineringsloven
Delegeringsadgang
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter diskrimineringsloven.

Domstolloven
§ 74
Kommunestyre
til:
Rådmann

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg
av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.Avgjørelse
om fritak treffes av rådmannen.

§ 58
Kommunestyre
til:
Rådmann

Valget innberettes til fylkesmannen.

§ 67
Kommunestyre
til:
Rådmann

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av
befolkningen. Rådmannen skal oppfordre allmennheten til å foreslå
kandidater til valget.

§ 69
Kommunestyre
til:
Rådmann

Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av
kommunen. Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn,
adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.Gjenpart av
fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter
hvert kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at
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valget er foretatt. Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om
fortegnelsene.

§ 73
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven § 70-
72.

Eigedomskattelova
§ 23
Kommunestyre
til:
Rådmann

Føresegnene i ligningsloven § 11-1 nr. 4 og 5 og skattebetalingsloven § 17-1
fjerde og femte ledd gjeld på tilsvarande vis for søksmål og tvistar for
tingretten i sak om tvangsfullføring og mellombels sikring om
eigedomsskatt. Kommunen er part i saker om eigedomsskatt.

Finansavtaleloven
Finansavtaleloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven.

Fiskerpensjonsloven
§ 4
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter fiskerpensjonsloven -
Opplysningsplikt.

Folkeregisterloven
Folkeregisterloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven.

Folketrygdloven
Folketrygdloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven.
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Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven.

Gravferdsloven
Gravferdsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen deleges myndighet etter gravferdsloven.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.

Helsemessig og sosial beredskap
Helsemessig og sosial beredskap
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven.

Helsepersonelloven
Helsepersonelloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

Helseregisterloven
Helseregisterloven
Kommunestyre
til:

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter.
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Rådmann

Husleieloven
Husleieloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

Inndelingslova
§ 9. Saksutgreiing
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi opplysninger i forbindelse med
saksutredning.

Kirkeloven
§ 36 Konfirmasjonsopplæring.
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å samtykke til konfirmasjonopplæring
innenfor skolens tid.

Kommuneloven
§ 50 Låneopptak
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkår.

§ 52 Finansforvaltning
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen har myndighet i hht. reglement for kommunens
finansforvaltning.

Kompensasjon for merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter momskompensasjonsloven.
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Krigspensjonering for militærpersoner
§ 30
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for
militærpersoner § 30, nr. 1 - opplysningsplikt.

Krigsskadeerstatningsloven
§ 6. Bistand fra myndigheter og institusjoner
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningslovens § 6 -
bistandsplikt.

§ 7. Skademelding
Kommunestyre
til:
Rådmann

Den som vil søke erstatning for krigsskade i henhold til denne lov, må uten
ugrunnet opphold sende melding om skaden til den kommune hvor han var
bosatt da skaden oppstod.

Krigsskadeerstatningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningsloven.

Krigsskadestønadsloven
§ 37. Bistand fra myndigheter
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadestønadslovens § 37, nr. 1 -
bistandsplikt.

Krisesenterlova
Krisesenterlova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova.

Kulturminneloven
Kulturminneloven
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminneloven.

Ligningsloven
Ligningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter ligningsloven.

Losloven
Losloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter losloven.

Merverdiavgiftsloven
Merverdiavgiftsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter merverdilavgiftsoven.

Miljøinformasjonsloven
§ 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon.

Motorferdsel i utmark og vassdrag
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til
nasjonal forskrift for bruk av kjøretøy er i utmark og på islagte vassdrag § 5
og § 5a.

Målbrukslova
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Målbrukslova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5, 1.
ledd (valg av målform).

Næringsberedskapsloven
Næringsberedskapsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven.

Offentleglova
Offentleglova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova.

Opplæringslova
§ 10-6. Mellombels tilsetjing
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 10-6.

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 5-5.

§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 94-4.

§ 14-3. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 14-3.

§ 10-6a.Tilsetjing på vilkår
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i § 10-6a.

Panteloven
Panteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter panteloven.

Partiloven
§ 10. Overordnede prinsipper for offentlig støtte
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fordele støtte til de politiske partier
etter deres oppslutning ved valget.

Pasient- og brukerrettighetsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Personopplysningsloven
Personopplysningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter personaopplysningsloven, når
kommunen er behandlingsansvarlig.

Psykisk helsevernloven
Psykisk helsevernloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven.

Regnskapsloven
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Regnskapsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter regnskapsloven.

Rekvisisjonsloven
Rekvisisjonsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§ 7
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen skal sørge for at de administrative funksjonene for rådet blir
ivaretatt.

§ 5
Kommunestyre
til:
Rådmann

Der det blir opprettet råd som nemnt i §§2 til 4, skal saker som er nevnt i §1,
legges fram for rådet i god tid før de skal avgjøres.

Sivilbeskyttelsesloven
Sivilbeskyttelsesloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med
forskrifter.

Sjømannspensjonstrygdloven
§ 21
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter sjømannspensjonstrygdelovens § 21,
nummer 1 - opplysningsplikt.

Skatteloven
Skatteloven
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven.

Sosiale tjenester i NAV
Sosiale tjenester i NAV
Driftsutvalg
til:
Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Statens pensjonskasseloven
§ 47
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pensjonskasseloven § 47 -
pensjonsutbetaling.

Straffeloven
Straffeloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter straffelovens §39g vedrørende
prøveløslatelse.

Trudomssamfunnslova
§ 19
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen deleges myndighet til å utdele tilskudd.

Vannressursloven
Vannressursloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

Veglova
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§ 56
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter veglova § 56.

Voksenopplæringsloven
§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra
kommunale planer.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Folkehelseloven
§9Kommunensoppgaverogdelegeringavmyndighet
Rådmann
til:
Helse- og
miljøtilsyn Salten
IKS

Rådmannen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten
IKS: Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov avð•
24.06.11 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet
helsevern, delegeres i medhold av § 9, 1.ledd fra Rådmann til Helse og
miljøtilsyn Salten IKS. Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiellð•
betydning knyttet til tilsynsplan og basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn
Salten IKS utfører for kommunen. Det etableres rutiner for å sikreð•
kommunelegens medisinsk faglig skjønn i saksbehandlingen. Klage påð•
vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 og
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.

Forurensingsloven
§ 83. Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen
Kommunestyre
til:
Helse- og
miljøtilsyn Salten
IKS

Kommunestyret delegerer utøvelse av forskrift om innkreving av gebyr for
tilsyn med besittere av næringsavfall til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS.

Representantskapet for Salten Brann IKS

Brann-ogeksplosjonsvernloven
Brann-ogeksplosjonsvernloven
Kommunestyre Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 46 av 46

til:
Representantska
pet for Salten
Brann IKS

ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni
2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet for Salten
Brann IKS.Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i
vedlegg "Delegasjonsreglement for representantskapet for styret i Salten
Brann IKS".
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Fauske kommuneRådmann
Anskaffelsesloven
Anskaffelsesloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om offentlig anskaffelser.

Arkivloven
Arkivloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter arkivloven med forskrifter.

Barnehageloven
§ 19 Politiattest
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 19

§ 7 Barnehageeierens ansvar
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 7.

Barnevernloven
§ 2-1 Kommunens oppgaver
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å utpeke barnevernets leder.

Barnevernloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor barnevernloven.
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Burettslaglova
Burettslaglova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter burettslagslova.

Bustøtteloven
Bustøtteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter bustøtteloven med forskrifter.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
§ 12 Plikt til individuell tilrettelegging
Kommunestyre
til:
Rådmann

Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og
arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt
funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen
kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på
lik linje med andre. Første punktum gjelder tilsvarende for arbeidsgivers
valg og behandling av innleide arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende.Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig
individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og
studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og
utdanningsmuligheter.Kommunen skal foreta rimelig individuell
tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt
funksjonsevne får likeverdige utviklings- og
aktivitetsmuligheter.Kommunen skal foreta rimelig individuell
tilrettelegging av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven av varig
karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne
får et likeverdig tilbud.

Diskrimineringsloven
Delegeringsadgang
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter diskrimineringsloven.

Domstolloven
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§ 74
Kommunestyre
til:
Rådmann

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg
av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.Avgjørelse
om fritak treffes av rådmannen.

§ 58
Kommunestyre
til:
Rådmann

Valget innberettes til fylkesmannen.

§ 67
Kommunestyre
til:
Rådmann

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig
sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av
befolkningen. Rådmannen skal oppfordre allmennheten til å foreslå
kandidater til valget.

§ 69
Kommunestyre
til:
Rådmann

Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av
kommunen. Fortegnelsene skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn,
adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.Gjenpart av
fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter
hvert kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at
valget er foretatt. Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om
fortegnelsene.

§ 73
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen skal kontrollere at ingen velges i strid med domstolloven § 70-
72.

Eigedomskattelova
§ 23
Kommunestyre
til:
Rådmann

Føresegnene i ligningsloven § 11-1 nr. 4 og 5 og skattebetalingsloven § 17-1
fjerde og femte ledd gjeld på tilsvarande vis for søksmål og tvistar for
tingretten i sak om tvangsfullføring og mellombels sikring om
eigedomsskatt. Kommunen er part i saker om eigedomsskatt.

Finansavtaleloven
Finansavtaleloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter finansavtaleloven.
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Fiskerpensjonsloven
§ 4
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter fiskerpensjonsloven -
Opplysningsplikt.

Folkeregisterloven
Folkeregisterloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folkeregisterloven.

Folketrygdloven
Folketrygdloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter folketrygdloven.

Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter gjeldsordningsloven.

Gravferdsloven
Gravferdsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen deleges myndighet etter gravferdsloven.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har prinsipiell
betydning innenfor helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 5 av 37

Helsemessig og sosial beredskap
Helsemessig og sosial beredskap
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helseberedskapsloven.

Helsepersonelloven
Helsepersonelloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter helsepersonelloven.

Helseregisterloven
Helseregisterloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Helseregisterloven med forskrifter.

Husleieloven
Husleieloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Husleieloven med forskrifter.

Inndelingslova
§ 9. Saksutgreiing
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi opplysninger i forbindelse med
saksutredning.

Kirkeloven
§ 36 Konfirmasjonsopplæring.
Kommunestyre
til:

Rådmannen delegeres myndighet til å samtykke til konfirmasjonopplæring
innenfor skolens tid.
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Rådmann

Kommuneloven
§ 50 Låneopptak
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne lånevilkår.

§ 52 Finansforvaltning
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen har myndighet i hht. reglement for kommunens
finansforvaltning.

Kompensasjon for merverdiavgift
Kompensasjon for merverdiavgift
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter momskompensasjonsloven.

Krigspensjonering for militærpersoner
§ 30
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter lov om krigspensjonering for
militærpersoner § 30, nr. 1 - opplysningsplikt.

Krigsskadeerstatningsloven
§ 6. Bistand fra myndigheter og institusjoner
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningslovens § 6 -
bistandsplikt.

§ 7. Skademelding
Kommunestyre
til:
Rådmann

Den som vil søke erstatning for krigsskade i henhold til denne lov, må uten
ugrunnet opphold sende melding om skaden til den kommune hvor han var
bosatt da skaden oppstod.

Krigsskadeerstatningsloven
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadeerstatningsloven.

Krigsskadestønadsloven
§ 37. Bistand fra myndigheter
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krigsskadestønadslovens § 37, nr. 1 -
bistandsplikt.

Krisesenterlova
Krisesenterlova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter krisesenterlova.

Kulturminneloven
Kulturminneloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter kulturminneloven.

Ligningsloven
Ligningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter ligningsloven.

Losloven
Losloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter losloven.

Merverdiavgiftsloven
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Merverdiavgiftsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter merverdilavgiftsoven.

Miljøinformasjonsloven
§ 8. Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon.

Motorferdsel i utmark og vassdrag
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker innenfor lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag (10.06.1977 nr. 82) § 6 med hensyn til
nasjonal forskrift for bruk av kjøretøy er i utmark og på islagte vassdrag § 5
og § 5a.

Målbrukslova
Målbrukslova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter målbrukslova med unntak av § 5, 1.
ledd (valg av målform).

Næringsberedskapsloven
Næringsberedskapsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter næringsberedskapsloven.

Offentleglova
Offentleglova
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter offentleglova.
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Opplæringslova
§ 10-6. Mellombels tilsetjing
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 10-6.

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 5-5.

§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter § 94-4.

§ 14-3. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter § 14-3.

§ 10-6a.Tilsetjing på vilkår
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i § 10-6a.

Panteloven
Panteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter panteloven.

Partiloven
§ 10. Overordnede prinsipper for offentlig støtte
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å fordele støtte til de politiske partier
etter deres oppslutning ved valget.

Pasient- og brukerrettighetsloven
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Pasient- og brukerrettighetsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Personopplysningsloven
Personopplysningsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter personaopplysningsloven, når
kommunen er behandlingsansvarlig.

Psykisk helsevernloven
Psykisk helsevernloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter psykisk helsevernloven.

Regnskapsloven
Regnskapsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter regnskapsloven.

Rekvisisjonsloven
Rekvisisjonsloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Rekvisisjonsloven med forskrifter.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§ 7
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen skal sørge for at de administrative funksjonene for rådet blir
ivaretatt.

§ 5
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Kommunestyre
til:
Rådmann

Der det blir opprettet råd som nemnt i §§2 til 4, skal saker som er nevnt i §1,
legges fram for rådet i god tid før de skal avgjøres.

Sivilbeskyttelsesloven
Sivilbeskyttelsesloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter Sivilbeskyttelsesloven med
forskrifter.

Sjømannspensjonstrygdloven
§ 21
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter sjømannspensjonstrygdelovens § 21,
nummer 1 - opplysningsplikt.

Skatteloven
Skatteloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter skatteloven.

Sosiale tjenester i NAV
Sosiale tjenester i NAV
Driftsutvalg
til:
Rådmann

Rådmannen gis all kommunal vedtaksmyndighet i saker etter lov om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Statens pensjonskasseloven
§ 47
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter pensjonskasseloven § 47 -
pensjonsutbetaling.

Straffeloven
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Straffeloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet etter straffelovens §39g vedrørende
prøveløslatelse.

Trudomssamfunnslova
§ 19
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen deleges myndighet til å utdele tilskudd.

Vannressursloven
Vannressursloven
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av
prinsipiell betydning.

Veglova
§ 56
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet etter veglova § 56.

Voksenopplæringsloven
§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund
Kommunestyre
til:
Rådmann

Rådmannen delegeres myndighet til å gi tilskudd til studieforbund ut fra
kommunale planer.

Folkehelserådgiver

Folkehelseloven
Folkehelseloven
Rådmann
til:
Folkehelserådgiv
er

Folkehelserådgiver delegeres myndighet etter folkehelseloven.
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Kommuneoverlege

Psykiskhelsevernloven
§3-1.Legeundersøkelse
Rådmann
til:
Kommuneoverle
ge

Dr. Gaute Sandhei Jakobsen gis med dette fullmakt til å fatte vedtak i h h t
Psykisk helsevernlov § 3 -1. Fullmakten gjelder fra 25.01.2013 og fram til at
Fauske kommune har tilsatt kommuneoverlege.

Strålevernloven
§ 18. Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av
målinger
Rådmann
til:
Kommuneoverle
ge

Kommunens myndighet etter strålevernbestemmelsenen til å føre tilsyn og
fatte vedtak vedrørende solarier, etter Lov om strålevern og bruk av stråling
(strålevernloven) § 18,2. ledd og forskrift om strålevern og bruk av stråling
(strålevernforskriften) § 54, 4. ledd, delegeres fra rådmannen til
overkommunelegen.Kommuneoverlegen fungerer også som underinstans
etter forvaltningslovens § 33.

Kommunalsjef helse og omsorg

Helseregisterloven
§6.Behandlingsrettethelseregister
Rådmann
til:
Kommunalsjef
helse og omsorg

Kommunalsjef helse og omsorg er databehandlingsansvarlig for
opplysninger innen samhandlingsområde helse og omsorg, når
behandlingsrettede helseregistre tas i bruk.

§ 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk
Rådmann
til:
Kommunalsjef
helse og omsorg

Kommunalsjef helse og omsorg plikter å innrapporte avidentifiserte eller
anonyme data til statistikk innen samhandlingsområde helse og omsorg etter
pålegg fra departementet.

Enhetsleder helse

Alkoholloven
§1-7c.Styrerogstedfortreder
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Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å godkjenne skifte av
styrer/stedfortreder i bevillingsperioden.

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å gi en skriftlig advarsel.

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre søknader om utvidelse
av skjenketid for enkeltanledninger.

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å innvilge ambulerende
skjenkebevilling.Enhetsleder helse gis fullmakt til å innvilge søknader om
skjenkebevilling for enkelt anledninger. Enhetsleder helses fullmakt kan
utøves for en maksimal tidsramme pr. gang på 1 måned.Kommunen har 2
ambulerende bevillinger for skjenking av øl og vin for sluttet selskap til
leilighetsbruk på steder som uten skjenkebevilling.Kommunen har 2
ambulerende bevillinger for skjenking av brennevin for sluttet selskap til
leilighetsbruk på steder som har bevilling for skjenking av øl og vin.

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse sender melding om gitte bevillinger til politiet og skatte-
og avgiftsmyndighetene.

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse utarbeider forslag til alkoholpolitisk handlingsplan før den
behandles i kommunestyret. Behandlingen i kommunestyret må være
gjennomført før søknader om bevilling til salg og skjenking tas opp til
behandling for neste bevillingsperiode.

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse tillegges myndighet til å engasjere kontrollører.
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§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse vedlikeholder Helsedirektoratets register med
opplysninger om innehavere av salgs- og skjenkebevilling.

§ 6-4. Innhenting av uttalelser
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Før søknaden avgjøres skal enhetsleder helse innhente uttalelse fra politiet,
skattemyndighetene og enhet Helse.

§ 7-1. Bevillingsgebyrene
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse gis fullmakt til å fastsette avgiften.

Kosmetikkloven
Kosmetikkloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter kosmetikklova.

Matloven
Matloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter Matloven.

Serveringsloven
Serveringsloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter serveringsloven med forskrifter.
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Smittevernloven
Smittevernloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor lov om vern mot smittsomme sykdommer.

§ 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og
smittesanering
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse gis myndighet i følgende saker etter lov om vern mot
smittsomme sykdommer:§ 4-1 a Vedta forbud mot møter og
sammenkomster§ 4-1 b Stenging av virksomheter§ 4-1 c Stans eller
begrensning av kommunikasjoner§ 4-1 d Isolering av personer i geografisk
avgrensede områder§ 4-1 e Pålegg om rengjøring§ 4-1, 3. ledd Om
nødvendig sørge for iverksetting av vedtak

Spesialisthelsetjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter spesialisthelsetjenesteloven.

Sprøyteromsloven
§ 6. Avgjørelse om adgang til sprøyterommet
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

En avgjørelse om adgang til sprøyterommet fattes av enhetsleder helse.
Avgjørelsen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Tobakkskadeloven
Tobakkskadeloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
helse

Enhetsleder helse delegeres myndighet etter tobakkskadeloven.

Enhetsleder hjemmetjenesten
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Pasient-ogbrukerrettighetsloven
§4A-5.Vedtakomhelsehjelpsompasientenmotsetterseg
Rådmann
til:
Enhetsleder
hjemmetjeneste
n

Enhetsleder hjemmetjenesten delgeres myndighet til å fatte vedtak om
helsehjelp innen enhet hjemmetjenesten.

Enhetsleder miljø og
habiliteringstjenesten

Pasient-ogbrukerrettighetsloven
§4A-5.Vedtakomhelsehjelpsompasientenmotsetterseg
Rådmann
til:
Enhetsleder miljø
og
habiliteringstjene
sten

Enhetsleder miljø og habiliteringstjenesten delgeres myndighet til å fatte
vedtak om helsehjelp innen enhet miljø og habiliteringstjenesten.

Straffeprosessloven
§ 188
Rådmann
til:
Enhetsleder miljø
og
habiliteringstjene
sten

Enhetsleder miljø og habiliteringstjenesten delegeres myndighet til å
samtykke om plassering i institusjon eller kommunal boenhet.

Enhetsleder Nav sosial

NAV-loven(Arbeids-ogvelferdsforvaltningsloven)
NAV-loven(Arbeids-ogvelferdsforvaltningsloven)
Rådmann
til:
Enhetsleder Nav
sosial

Enhetsleder Nav sosial delegeres myndighet etter Arbeids- og
velferdsforvaltningsloven (NAV-loven).
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Sosiale tjenester i NAV
Sosiale tjenester i NAV
Rådmann
til:
Enhetsleder Nav
sosial

Enhetsleder Nav sosial delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen

Enhetsleder sykehjem

Flaggingpåkommunalebygningar
I
Rådmann
til:
Enhetsleder
sykehjem

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg
Rådmann
til:
Enhetsleder
sykehjem

Enhetsleder sykehjem delgeres myndighet til å fatte vedtak om helsehjelp
innen enhet sykehjem.

Kommunalsjef oppvekst/kultur

Helseregisterloven
§6.Behandlingsrettethelseregister
Rådmann
til:
Kommunalsjef
oppvekst/kultur

Kommunalsjef oppvekst/kultur er databehandlingsansvarlig for opplysninger
innen samhandlingsområde oppvekst/kultur, når behandlingsrettede
helseregistre tas i bruk.

§ 10. Særlig om plikt til å innrapportere data til statistikk
Rådmann
til:
Kommunalsjef
oppvekst/kultur

Kommunalsjef oppvekst/kultur plikter å innrapporte avidentifiserte eller
anonyme data til statistikk innen samhandlingsområde oppvekst/kultur etter
pålegg fra departementet.
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Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 6-1. Barns rett til helsekontroll
Rådmann
til:
Kommunalsjef
oppvekst/kultur

Kommunalsjef oppvekst/kultur plikter å tilrettelegge for nødvendig
helsehjelp for barn også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor
eller midlertidig oppholder seg i.

Enhetsleder barnehage

Barnehageloven
§10Godkjenning
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage delegers myndighet til oppfølging av offentlig
tilskudd, jfr. § 14 a.

§ 16 Tilsyn
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til tilsyn med kommunale og private
barnehager.

§ 17 Styrer
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om
førskoleutdanning.Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter
oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).

§ 18 Barnehagens øvrige personale
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet å å gi dispensasjon fra krav om
førskoleutdanning.Enhetsleder barnehage gis myndighet å gi tjeneste etter
oppnådd aldersgrense (ut barnehageåret).Enhetsleder barnehage gis
myndighet å disponere tildelte kursmidler til ped.personale/RKK.

§ 8 Kommunens ansvar
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Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i
samsvar med gjeldende regelverk.Enhetsleder barnehage gis myndighet til
fastsetting av barnehageruta i samsvar med skoleruta.Enhetsleder
barnehage gis myndighet til å gi erstatning av ødelagte eiendeler.Enhetsleder
barnehage gis myndighet til å gi erstatning for hærverk utført av barn.

§ 13 Prioritet ved opptak
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndghet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialpedagogisk hjelp.Enhetsleder
barnehage gis myndighet til å foreta forespørsler om undersøkelser.

Barnehageloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor lov om barnehager med sentrale forskrifter.

§ 11. Familiebarnehager
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til godkjenning av lokaler barnehager.

§ 15. Foreldrebetaling
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage gis myndighet til å avgjøre søknader om friplass i
barnehage.

Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon
Rådmann
til:
Enhetsleder
barnehage

Enhetsleder barnehage plikter å tilrettelegge for spesialpedagogisk hjelp for
førskolebarn under opphold i helseinstitusjon, i den grad dette følger av
opplæringslova.

Barnehagestyrer

Barnehageloven
§12aRetttilplassibarnehage
Enhetsleder Barnehagestyrer gis myndighet til tildeling av barnehageplass utenom



Delegeringsoversikt for Fauske kommune 10.02.2016

Side 21 av 37

barnehage
til:
Barnehagestyrer

hovedopptaket.

Flagging på kommunale bygningar
I
Enhetsleder
barnehage
til:
Barnehagestyrer

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Opplæringslova
§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
Enhetsleder
barnehage
til:
Barnehagestyrer

Kommunale barnehagestyrere delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak
etter forvaltningsloven angående spesialpedagogisk hjelp før
opplæringspliktig alder for sin barnehage.

Enhetsleder kultur

Film-ogvideogramloven
§2.Kommunalløyveordning
Rådmann
til:
Enhetsleder
kultur

Enhetsleder kultur delegeres myndighet til å gi, fornye og oppheve
konsesjon etter lov om film og videogram

Flagging på kommunale bygningar
I
Rådmann
til:
Enhetsleder
kultur

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Opplæringslova
§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod
Rådmann Enhetsleder kultur delegeres myndighet til tildeling av elevplasser i
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til:
Enhetsleder
kultur

kulturskola.

Enhetsleder integreringsenheten

Introduksjonsloven
Introduksjonsloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
integreringsenhe
ten

Enhetsleder integreringsenheten gis myndighet i alle saker etter lov om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introdusjonsloven) med forskrifter.

Enhetsleder skole

Friskolelova
Friskolelova
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor privatskoleloven.

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning for
elever i private skoler.Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte
enkeltvedtak om induviduelle lærerplaner.Enhetsleder skole gis myndighet
til å foreta forespørsler om undersøkelser.

§ 3-7. Skyss m.m.
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

Opplæringslova
Opplæringslova
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole delegeres avgjørelsesmyndighet i saker som ikke har
prinsipiell betydning innenfor opplæringsloven med forskrifter

§ 2-9. Ordensreglement og liknande
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Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å utarbeide ordensreglement.

§ 5-1. Rett til spesialundervisning
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialundervisning.

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om skoleskyss.

§ 13-7. Skolefritidsordninga
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak angående
skolefritidsordning.

§ 1-3. Tilpassa opplæring og tidleg innsats
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å gi elever utvidet yrkespraksis/
alternativ undervisning.

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte vedtak om utsatt skolestart.

§ 9-4. Lærebøker og andre læremiddel
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å foreta valg av lærebøker og materiell.

§ 13-1. Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole gis myndighet til å fatte enkeltvedtak etter
forvaltningsloven angående spesialundervisning.
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Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon
Rådmann
til:
Enhetsleder skole

Enhetsleder skole plikter å tilrettelegge undervisning for barn i skolepliktig
alder under opphold i helseinstitusjon, i den grad dette følger av
opplæringslova.

Rektor

Flaggingpåkommunalebygningar
I
Enhetsleder skole
til:
Rektor

På eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller
bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av
kommunale institusjoner, må kun benyttes det i lov av 10. desember 1898 §
1 omhandlede flagg (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller av
Kongen godkjent by-, herreds- eller fylkesflagg.

Enhetsleder plan/utvikling

Dyrehelsepersonelloven
Dyrehelsepersonelloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter
dyrehelsepersonelloven.

Eierseksjonsloven
Eierseksjonsloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter eierseksjonsloven.

Forurensingsloven
§ 35. Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.
Rådmann
til:
Enhetsleder

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.
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plan/utvikling

§ 37. Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 47. Bistandsplikt
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

§ 22. Krav til utførelse av avløpsanlegg
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Kommunens myndighet etter loven delegeres til enhetsleder plan/utvikling.

Geodataloven
Geodataloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter geodataloven.

Havne- og farvannsloven
Havne- og farvannsloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter havne- og
farvannsloven.

Hundeloven
§ 9. Unntak fra sikringsreglene
Rådmann
til:
Enhetsleder

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å gjøre enkeltvedtak.
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plan/utvikling

§ 11. Ro og orden mv.
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

I følge politivedtektenes § 24, plikter eier eller den som har ansvar for hund
straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted.

Jordskifteloven
§ 24
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Så snart saken er rettskraftig, skal jordskiftedommeren gi melding til
kommunen i samsvar med lov om eigedomsregistrering.

Luftfartsloven
Luftfartsloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter luftfartsloven.

Matrikkellova
§ 5a Matrikkelstyresmaktene
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i
kommune delegeres enhetsleder plan/utvikling. Enhetsleder plan/utvikling
møter på vegne av kommunen ved oppmålingsforretninger.

Matrikkellova
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter matrikkellova.

Stadnamnloven
§ 6. Nærmare om saksbehandlinga
Rådmann Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet til å uttale seg når vedtaket
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til:
Enhetsleder
plan/utvikling

skal gjøres av andre organ enn kommunen selv.

§ 6. Nærmare om saksbehandlinga
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Når ei navnesak er tatt opp med vedtaksorganet, skal saken gjøres kjent av
enhetsleder plan/utvikling for de som har rett til å uttale seg.

§ 12. Stadnamnregister
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Alle skriftformer som er endelig fastsatt, skal enhetsleder plan/utvikling
melde til stadnamnregisteret.

Veglova
§ 30
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 31
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 32
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 33
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 52
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Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 38
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling uttalelser seg om bygge- og deleforbud i
forbindelse med riksvei og fylkesvei.

§ 34
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 36
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 40
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 41
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 42
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 43
Rådmann Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.
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til:
Enhetsleder
plan/utvikling

§ 44
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 48
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 50
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

§ 51
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling er vegmyndighet for kommunale veier.

Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven
Rådmann
til:
Enhetsleder
plan/utvikling

Enhetsleder plan/utvikling delegeres myndighet etter vegtrafikkloven med
forskrifter.

Fagkonsulent landbruk

Beiteloven
Beiteloven
Enhetsleder
plan/utvikling

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.
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til:
Fagkonsulent
landbruk

Forpaktingslova
Forpaktingslova
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Forurensingsloven
Forurensingsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Myndighet og oppgaver delegeres til fagkonsulent landbruk når det ikke er
av prinsipiell karakter.

Friluftsloven
Friluftsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Gjerdeloven
Gjerdeloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter gjerdeloven.

Hanndyrloven
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Hanndyrloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Hundeloven
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

I følge politivedtektenes § 21, må løse hunder ikke slippes eller tas med på
kirkegård.I følge politivedtektenes § 24, er det på offentlig sted forbudt å la
tispe gå løse i løpetiden.

Hundeloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter hundeloven.

Jordlova
Jordlova
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Konsesjonsloven
Konsesjonsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Lakse- og innlandsfiskloven
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Lakse- og innlandsfiskloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Odelsloven
Odelsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Oreigningslova
Oreigningslova
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter oreigningslova.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning. Fagkonsulent landbruk gis adgang til å gi dispensasjon
fra kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante saker
- jfr. D/T-sak 29/2001.
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Reindriftsloven
Reindriftsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet etter reindriftsloven.

Skogbruksloven
Skogbruksloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Viltloven
Viltloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Fagkonsulent
landbruk

Fagkonsulent landbruk delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Skogbrukssjef

Beiteloven
Beiteloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Forpaktingslova
Forpaktingslova
Enhetsleder
plan/utvikling

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.
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til:
Skogbrukssjef

Forurensingsloven
Forurensingsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Myndighet og oppgaver delegeres til skogbrukssjef når det ikke er av
prinsipiell karakter.

Friluftsloven
Friluftsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Gjerdeloven
Gjerdeloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter gjerdeloven.

Hanndyrloven
Hanndyrloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogsbrukssjef delegeres myndighet etter hanndyrloven.

Hundeloven
Hundeloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter hundeloven.
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Jordlova
Jordlova
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Konsesjonsloven
Konsesjonsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Lakse- og innlandsfiskloven
Lakse- og innlandsfiskloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Odelsloven
Odelsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.
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Oreigningslova
Oreigningslova
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter oreigningslova.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning. Skogbrukssjef gis adgang til å gi dispensasjon fra
kommuneplanen arealdelen samt dens bestemmelser i enkle/kurante saker -
jfr. D/T-sak 29/2001.

Reindriftsloven
Reindriftsloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet etter reindriftsloven.

Skogbruksloven
Skogbruksloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Viltloven
Viltloven
Enhetsleder
plan/utvikling
til:
Skogbrukssjef

Skogbrukssjef delegeres myndighet til å avgjøre saker som ikke har
prinsipiell betydning.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
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Folkehelseloven
§9Kommunensoppgaverogdelegeringavmyndighet
Rådmann
til:
Helse- og
miljøtilsyn Salten
IKS

Rådmannen delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten
IKS: Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov avð•
24.06.11 nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet
helsevern, delegeres i medhold av § 9, 1.ledd fra Rådmann til Helse og
miljøtilsyn Salten IKS. Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiellð•
betydning knyttet til tilsynsplan og basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn
Salten IKS utfører for kommunen. Det etableres rutiner for å sikreð•
kommunelegens medisinsk faglig skjønn i saksbehandlingen. Klage påð•
vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 og
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.

Forurensingsloven
§ 83. Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen
Kommunestyre
til:
Helse- og
miljøtilsyn Salten
IKS

Kommunestyret delegerer utøvelse av forskrift om innkreving av gebyr for
tilsyn med besittere av næringsavfall til Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS.

Representantskapet for Salten Brann IKS

Brann-ogeksplosjonsvernloven
Brann-ogeksplosjonsvernloven
Kommunestyre
til:
Representantska
pet for Salten
Brann IKS

Kommunestyrets myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni
2002 med tilhørende forskrifter delegeres til representantskapet for Salten
Brann IKS.Utfyllende delegasjonsinnhold i henhold til bestemmelser gitt i
vedlegg "Delegasjonsreglement for representantskapet for styret i Salten
Brann IKS".



Delegeringsreglement

Kommunestyre
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens
virksomhet. Kommunestyret skal på grunnlag av prinsippdebatter, analyser og temadebatter velge
satsingsområder og prioritere tiltak.

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:
ð• Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen – både politisk og administrativ struktur
ð• Budsjett, økonomiplaner, regnskap og årsmelding
ð• Vedta alkoholpolitisk handlingsplan
ð• Langtidsplanlegging og handlingsprogrammer, herunder kommuneplaner og

reguleringsplaner
ð• Utbyggingsoppgaver og tiltak av overordnet betydning
ð• Saker som ikke er delegert

DELEGERING I ØKONOMISAKER

1.1. Behandlingsprosedyrer

1.1.1. Kommunestyret fastsetter behandlingsprosedyrer for økonomiplan og årsbudsjett i hht
kommunelovens §§ 44 og 45. Kommunestyret står fritt til å bestemme hvordan og i hvilket
omfang administrasjonen skal medvirke i økonomiplan- / budsjett-arbeidet.

1.1.2. Kommunestyret fastsetter når økonomiplan-/budsjettforslaget skal være offentlig
(meroffentlighet).
Kommunelovens §§ 44 nr.4 og 45 nr. 3 om offentlighet er et minimumskrav.

Ved framlegging av årsbudsjett for politisk behandling, framstilles budsjettet pr. resultatenhet.
Videre skal det følge en spesifisert oversikt over det enkelte investeringsprosjekt som inngår i
investeringsbudsjettet.

Rådmannen utarbeider forslag til budsjett som fremlegges for formannskapet.
Formannskapet gir innstilling til kommunestyret.

1.2. Økonomiplan

Etter kommunelovens § 44 har kommunestyret ansvar for at det en gang i året blir utarbeidet og
vedtatt en rullerende økonomiplan.

Kommunestyret vedtar selv økonomiplan og endringer av denne. Vedtak skjer etter innstilling fra
formannskap. Rådmannen utarbeider forslag som fremlegges for formannskapet.

Økonomiplanen skal utarbeides på en slik måte at den som minimum dekker fastsatte forskrifter til
kommunale økonomiplaner (fastsatt av Kommunal og arbeidsdepartementet 27.desember 1994
med hjemmel i kommunelovens § 44 nr. 6)

1.3. Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker



Delegeringsregler for politiske utvalg

Kommunestyrets beslutningsmyndighet:

1.3.1.   Kommunestyret vedtar årsbudsjettet.

1.3.2. Kommunestyret foretar selv budsjettendringer som omfatter endringer i skatt
og rammetilskudd

1.4. Delegering av budsjettmyndighet til formannskapet

1.4.1. Formannskapet tildeles myndighet til å foreta budsjettendringer innenfor og mellom
programområder i hele driftsbudsjettet.   Likeledes tildeles formannskapet myndighet til å
disponere merinntekter innenfor driftsbudsjettet som ikke er lagt til kommunestyret selv.

1.4.2.  Formannskapet gis fullmakt til å disponere budsjetterte avsetninger til tilleggsbevilgninger
m.m.(reserver) til styrking av andre budsjettposter/nye tiltak m.m.

1.4.3. Under behandling av årsbudsjettet fatter kommunestyret vedtak om låneopptak.

1.5. Delegering av budsjettmyndighet til rådmannen

1.5.1. Rådmannen tildeles myndighet til å foreta budsjettendringer innenfor driftsbudsjettet til den
enkelte resultatenhet.

1.5.2. Rådmannen tildeles myndighet til å foreta budsjettendringer innenfor den samlede
driftsramme til stab / støtteenhetene med unntak av merinntekter på kvotekraft /
konsesjonskraft.

1.5.3. Rådmannen tildeles myndighet til å disponere merinntekter innenfor den enkelte
resultatenhet dersom det er sammenheng mellom resultatenhetens merinntekter og
merutgifter.

1.5.4 Rådmannen har ansvar for alle anvisninger, bortsett fra bilag som angår rådmannen selv.
Slike bilag anvises av ordfører.

1.7.  Finansforvaltning

Rådmannen har myndighet i hht gjeldende reglement for Fauske kommunes finansforvaltning.

1.7.1. Begrensninger i fullmaktsbestemmelsene
Fullmakten etter dette reglementet er begrenset til budsjettendringer som ikke:
ð• omfatter tiltak som strider mot de mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn

for kommunestyrets vedtak innenfor respektive programområder
ð• binder opp senere års budsjetter

1.8.  Regnskapsavslutning

I m.h.t. budsjett og regnskapsforskriftenes gis rådmannen myndighet til avgjøre delvise strykninger
ved regnskapsavslutning.

Med delvises strykninger forstås i denne sammenheng de tilfeller hvor deler av budsjettert
overføring til investeringsregnskapet må strykes, eller hvor hele den budsjetterte overføring til
investeringsregnskapet og deler av de budsjetterte avsetninger må strykes.
Vedtaket om strykninger må være gjort før regnskapet avsluttes.



Delegeringsreglement

Formannskap
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet.

Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.



Delegeringsreglement

Partssammensatt utvalg
Partssammensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker:

ð• Permisjonsreglement
ð• Lønnspolitisk plan
ð• Kompetanseplan
ð• Rekrutteringsplan
ð• Seniorplan
ð• Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet
ð• Etikkreglement
ð• Pressereglement
ð• Tiltak for likestilling
ð• Inkluderende arbeidsliv

Partssammensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjons
organisering.

Partssammensatt utvalg drøfter:

ð• Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert
ð• Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l.

Partssammensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontaktmøter med statlige myndigheter.

Partssammensatt utvalg behandler budsjett som orienteringssak.



Delegeringsreglement

Driftsutvalg
I henhold til kommunestyrets vedtak om den politiske organisasjonsmodellen skal driftsutvalget
behandle driftssaker.

Driftsutvalget prioriterer søknader om spillemidler som oversendes Nordland Fylkeskommune.

Driftsutvalget tildeles myndighet til å fordele tilskudd til frivillige organisasjoner mv innenfor vedtatte
budsjettrammer.



Delegeringsreglement

Plan- og utviklingsutvalg
Plan- og utviklingsutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 og skal være kommunens
organ for behandling av plansaker.



Delegeringsreglement

Ordfører
Etter kommunelovens § 9 nr.5 gis ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.



Delegeringsreglement

Kontrollutvalg
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg - valgt av kommunestyret - for å drive kontroll og tilsyn med
forvaltningen.

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i
samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. Utvalget skal ha innsyn i og
føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.



Delegeringsreglement

Rådmann
RÅDMANN

Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale virksomhet og skal påse at saker
som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Med hjemmel i kommunelovens § 23 nr.4 gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å ta
avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell karakter, så sant det
ikke er i strid med lov, forskrift eller reglement, eller hvor kommunestyret ikke har bestemt
noe annet.

Rådmannen har innstillingsrett i alle saker med unntak av budsjett og økonomiplan.

KRISER

Rådmannen disponerer inntil 1 million kroner i krisesituasjoner – jfr. Kommunens
kriseplan vedtatt i K – sak 67/2000.

NABOLOVEN

Rådmannen opptrer på kommunens vegne i naboforhold.

TOMTETILDELINGER

Kurante tomtetildelinger hvor pris er fastsatt av kommunestyret/formannskap i
kommunale boligfelt foretas av rådmannen
Tildeling av næringstomter til industriformål

NÆRINGSFOND

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om lån/garanti og tilskudd innenfor et
øvre beløp på kr. 20.000,-.
Slike vedtak fremlegges for formannskapet som referatsak i påfølgende møte.

PERSONALFORVALTNING

Rådmannen gis fullmakt til å treffe vedtak i henhold til lov og avtaleverk innenfor
personalforvaltningen, og innenfor de rammer som kommunestyret eller annet organ til
enhver tid fastsetter, herunder:

ð• tilsettinger
ð• leder av forhandlingsutvalg

o Denne funksjonen kan ikke delegeres videre ut til enhetsnivå



o Utvalget gis myndighet til å forhandle på vegne av kommunen i saker om lokal
lønnsdannelse og saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidergiver og de ansatte

ð• Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøutvalget består av 4 representanter fra arbeidergiver og 4 representanter
fra arbeidstakerne. Rådmannen utpeker de 4 representantene fra arbeidergiver

JAKOBSBAKKEN

Plan- og utviklingsutvalget delegerer til rådmannen å innhente uttalelse fra
fylkeskommunens kulturminneavdeling i saker som gjelder alle gjenoppbygginger,
utvidelser og fasadeendringer innenfor regulert område for Jakobsbakken, jfr § 2.2
Fellesbestemmelser.



Delegeringsreglement

Representantskapet i IRIS IKS
Kommunestyrets delegerer til representantskapet i IRIS avgjørelsesmyndighet angående
renovasjon etter renovasjonsforskriften (K-sak 63/94) samt vedtekter for IRIS Salten
IKS (K-sak 195/08).



Delegeringsreglement

Styret for RKK - Indre Salten
Kommunestyret delegerer til styret for RKK – Indre Salten å drifte RKK innenfor tildelte rammer gitt av
kommunestyret.



Delegeringsreglement

Fauske Parkering
I henhold til vedtak i formannskapet sak 207/08, gis Fauske Parkering as rett til å disponere kommunal
eid grunn i 30 år gjeldende fra 01.11.06 som det fremgår av regulerings- og bebyggelsesplan til
offentlige parkeringsplasser. Avtale inngått 23.10.2006 mellom Fauske kommune og Fauske Parkering
AS revideres tilsvarende.
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BOSETTING AV FLYKTNINGER

Vedlegg: Kommunens plikter: http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/kommunens-plikter/

Introduksjonsprogram: http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/introduksjonsprogram/

Integreringstilskudd: http://www.imdi.no/tilskudd/integreringstilskudd/#2-generelt

Nøkkeltall Fauske: http://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1841

Sammendrag:

Fra åttitallet frem til 2014 hadde Fauske kommune hvert fjerde år fornyet sitt vedtak om mottak
av 18 flyktninger per år pluss familiegjenforeninger. I 2014 ble det fattet vedtak om mottak av 25
per år pluss familiegjenforeninger

Samme året i november ble det fattet ett vedtak på pluss 10 – vi klarte ikke å oppnå dette fordi
vedtaket kom på slutten av året

For 2015 ble det fattet et vedtak på 48. Vi mottok 49 og sammen med familiegjenforeninger kom
vi opp til 53.

I 2016 foreligger det et vedtak om bosetting av 48 flyktninger, og det samme for 2017

Saksopplysninger:

Når vi mottar en familie, teller alle medlemmene i familien som mottatte flyktninger. Når vi
mottar enslige teller det som 1 mottatt flyktning, selv om den har søkt om familiegjenforening.
Dette betyr at 1 mottatt flyktning som søker familiegjenforening betyr bosetting av ektemake og
barn. Erfaringstallene er et snitt på 2-3 barn, men vi har også hatt opp mot 10.

Vi har fram til 2015 bosatt mest familier og enslige som ikke har søkt om gjenforening.
Tilbakemeldingen fra IMDI nå er at det er enslige som har søkt om familiegjenforening som er
klar til bosetting.

Boligsituasjonen på Fauske er kritisk, kommunen leier mye av private utleiere i tillegg til egne
eide boenheter. Det er høyt press i markedet, noe som driver prisene opp. Enslige er blitt bosatt i

http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/kommunens-plikter/
http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/introduksjonsprogram/
http://www.imdi.no/tilskudd/integreringstilskudd/#2-generelt
http://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1841


bofelleskap med opptil 6 flyktninger for å avhjelpe boligmangelen. Dersom disse søker
gjenforening, må vi ha dertil antall boenheter. Pr.dd. har vi tilgjengelige 22 bosettingsplasser i
forskjellige boenheter, alt fra eneboliger til leiligheter.

Bosatte flyktninger er i en lang periode avhengig av offentlige kommunikasjonsmidler. De har
ikke egen bil, og er derfor avhengig av bosetting sentrumsnært for å komme seg til forpliktende
oppmøte på introduksjonsprogram.

Kommunen er forpliktet til å organisere Introduksjonsprogram senest tre måneder etter bosetting.
Programmet går over 2 år, og kommunen skal kunne tilby inntil 3000 timer totalt. Programmet
består av norskopplæring og samfunnskunnskap, gjerne i kombinasjon med arbeidspraksis.
Tidsfristen på 3 måneder har flere ganger vist seg vanskelig å oppfylle pga. få tilgjengelige
barnehageplasser. For øyeblikket er det 60 deltakere på introduksjonsprogrammet, noe som vil
øke ut over året.

Saksbehandlers vurdering:

Dette betyr at vedtaket om mottak av 48 flyktninger kan bety bosetting av mellom 200 og 250
flyktninger.

Presset på Voksenopplæringen er stort, og er nå den nest største skolen i kommunen med 260
elever. De går i dag på skift, med formiddag og ettermiddagsundervisning pga. mangel på
klasserom. Med flere elever vil det være behov for flere klasserom.

Presset på resten av tjenesteapparatet er også stort, ved at det er etablert 3 mottak i kommunen.

Dette gjelder alle områdene innenfor Barne- og familieenheten.
Helsesøstertjenesten har fått store oppgaver, med registrering og oppfølging av mottak. Spesielt
de 2 mottakene for enslige mindreårige tar store ressurser. Dette har medført at tjenestetilbudet
til skole, helsestasjon og bosatte flytninger har vært redusert.1 nyansatt har startet og 1 til starter
i løpet av sommeren, noe som vil avhjelpe. Ved mottak av flere på familiegjenforening i det
antall som estimeres, må vi utvide tjenesten ytterligere eller redusere andre tjenester

Barnevern har et kapasitetsproblem i dag, med et økt antall meldinger. Dette ble utvalget
informert om tidligere. I dag sitter barnevernet med flere bekymringsmeldinger vedrørende
beboere på mottak, og er også inne i flere bosatte familier med langvarige hjelpetiltak.

PPT har fått et økt press med de nye mottakene, både opp mot Voksenopplæringen og mot
skolen i Sulitjelma. Problematikken er mer sammensatt, med kultur-språkutfordringer og
analfabetisme. Dette gjør disse ekstra ressurskrevende i utredningssammenheng.

Flyktningkontoret er inne i en periode uten flyktningekonsulent og stedlig leder. Bemanning
har ikke vært økt i forhold til ekstra bosetting. I løpet av våren ansettes 1 ny miljøarbeider og 1
ny programrådgiver, i tillegg til ny flyktningekonsulent/avdelingsleder. Ved ytterligere økt
mottak må avdelingen øke bemanningen enda mer. Normen for programrådgivere er 20
flyktninger på introduksjonsprogram pr rådgiver.
Det har også vist seg vanskelig å finne nok praksisplasser, en situasjon som vil forverres.



Et økt antall barn skaper kapasitetsproblemer for skole og barnehage. Med et estimert antall på
150 barn betyr det flere skoleklasser og barnehageavdelinger. Deler vi halvparten på hver, betyr
det 3 ekstra klasser og 4 ekstra barnehageavdelinger. De elevene som skal inn i skolen, vil jo
være på ulike alderstrinn, og det kan bety deling av flere klasser avhengig av antall elever på det
enkelte trinn. Vi ser i dag den økte belastningen på Sulitjelma skole, noe som vil øke dersom vi
bosetter noen i Sulitjelma.

Nav melder om økt arbeidsmengde. Fauske ligger høyt når det gjelder å få de bosatte ut i arbeid
og skole etter ferdig introduksjonsprogram. 73 % er sysselsatt 1 år etter avsluttet program(2014-
tall) Tallene på landsbasis er 62 %. Det medfører allikevel at 27 % ikke er i arbeid eller skole, og
mottar sosialhjelp. I følge NAV går 35 – 40 % av sosialhjelpsbudsjettet til flyktninger.

Andre tjenester er også sprengt på kapasitet, f.eks. tannhelsetjenesten – noe som medfører at alle
flyktningene må til Bodø for å få disse tjenestene. Dette medfører også ekstra ressurser for
Flyktningekontoret, fordi de ofte må følges av miljøarbeider.

Når det gjelder boligmangelen vil vi være nødt til å bosette mer ute i distriktene, noe som vil
medføre ekstra kostnader og utfordringer vedr transport.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Fauske Kommune legger til rette for bosetting av 48 flyktninger, inklusiv den
enkeltes planlagte familiegjenforeninger, for årene 2016 og 2017.

Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta i mot enslige mindreårige for bosetting.

Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 070/16 av 15.12.15

OPKU-041/16 VEDTAK-  21.04.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske Kommune legger til rette for bosetting av 48 flyktninger, inklusiv den enkeltes
planlagte familiegjenforeninger, for årene 2016 og 2017.

Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta i mot enslige mindreårige for bosetting.

Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 070/16 av 15.12.15

FOR-084/16 VEDTAK-  03.05.2016

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Fauske Kommune legger til rette for bosetting av 48 flyktninger, inklusiv den enkeltes
planlagte familiegjenforeninger, for årene 2016 og 2017.



Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta i mot enslige mindreårige for bosetting.

Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 070/16 av 15.12.15

Geir Mikkelsen
rådmann
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOLE OG FLERBRUKSHALL I
VALNESFJORD

Vedlegg: Plankart for Valnesfjord skole og flerbrukshall – revidert 02.03.16
Planbestemmelser – revidert 11.04.16
Planbeskrivelse med ROS – revidert

Saksopplysninger:

1. gangs behandling

Fauske kommune fremmer forslag til detaljregulering for ny skole og flerbrukshall i
Valnesfjord. Utarbeidelse av planforslaget er utført av Norconsult.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny flerbrukshall og skole med
tilhørende fasiliteter og teknisk infrastruktur. Planområdet ligger på Løkås i Valnesfjord, sør
for Rv. 80 og vest for fylkesveien. Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 56 bnr. 3, 5,
10, 11, 13, 23, 37, 38, 52, 54, 56, 57 og gnr. 121 bnr. 1.

I planarbeidet har hensynet til myke trafikanter, bevaring av strandsonen og behov for gode
og aktivitetsfremmende utearealer, også utenom skoletid, tillagt stor vekt.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg:

Barnehage, Undervisning, Kirke/annen religionsutøvelse, Idrettsanlegg, Avløpsanlegg
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg, Kjøreveg, Gang./sykkelveg, Annen veggrunn – grøntareal, Parkering
3. Grønnstrukttur:

Friområde
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag:

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret
03.02.2011. Det nye planforslaget innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra
landbruks-, natur,- og friluftsområde (LNF-A) til utbyggingsformål. Det er derfor i henhold til
forskrift utarbeidet konsekvensutredning med tema «trafikk» og «nærmiljø og friluftsliv».



Skjema for vurdering av risiko- og sårbarhet for området er inkludert i planbeskrivelsen.

Innkomne forhåndsmerknader er gjengitt og kommentert av Norconsult i det fastsatte
planprogrammet. Rådmannen tar disse kommentarene/vurderingene til etterretning og har
ikke ytterligere kommentarer til disse.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant,
folkehelserådgiver, representant for miljø/friluft og VVA.
Det framkommer ingen merknader fra disse.

Rådmannen anser at løsningene i planforslaget er godt gjennomtenkte og tilfredsstiller
behovene som er tilknyttet et slikt anlegg. Tilgjengelighet for alle er ivaretatt ved føringer lagt
i reguleringsbestemmelsene. Det anbefales at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn.

PLUT-039/15 VEDTAK-  24.03.2015

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
skole og flerbrukshall i Valnesfjord ut til offentlig ettersyn.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling.

Det fremmes forslag til detaljregulering av ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 06.04.2015 - 22.05.2015.
Det er innkommet seks uttalelser til planforslaget. Det er ingen innsigelser til planforslaget.
Hver enkel merknad er referert i sin helhet, deretter er det gjort en vurdering/anbefaling
vedrørende problemstillingen slik den framstår.

Fylkesmannen i Nordland, 20.05.2015

Det vises til oversendelse datert 08.04.15 (deres ref.: 15/5213/JIK).

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til reguleringsplanforslaget for skole og
flerbrukshall i Valnesjord. Vi er for øvrig tilfreds med at det langs sjøen er avsatt et belte til
friluftsformål.



Vurdering/anbefaling:
Ingen merknad

Nordland fylkeskommune, 19.05.2015.

Uttalelse - detaljregulering - Fauske kommune - skole og flerbrukshall i Valnesfjord
Planarbeidet legger til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole og
flerbrukshall med tilhørende uteareal og trafikkareal i Valnesfjord.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Kultur- og miljøavdelingen følgende
uttalelse:
Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.
Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget med
foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner. Alle
kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen er tilfreds med at tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i planbestemmelsene.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.

Vurdering/anbefaling:
Ingen merknad

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, 04.05.2015

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag:
- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid
- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern
- Forskrift 1995-12-01 nr 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m

Fauske kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov
24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd
med kommuneoverlegen.

Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer,
trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål
”å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot
faktorer, blant annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ
virkning på helsen”.
Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges,
drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for
helseskade eller helsemessig ulempe.
Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes.
Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange



mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige
forhold i virksomheten vurderes.

Vår uttalelse
Planforslaget er grundig utredet i forhold til tema nevnt ovenfor. HMTS har derfor ingen
merknader til disse.
Det gjøres oppmerksom på at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m
krever særskilt godkjenning (§6).

Utarbeidede planer for skolen må i god tid sendes HMTS til behandling og godkjenning. Et
eget søknadsskjema finnes i den forbindelse på HMTS hjemmeside, www.hmts.no.

Vurdering/anbefaling:
Ingen merknad

Valnesfjord Flerbrukshall SA v/Jan H Lillvoll, 11.05.2015

Uttalelse til offentlig ettersyn / planforslaget Valnesfjord skole og flerbrukshall

Hallstyret er vel tilfreds med valget av tomt for skole og flerbrukshall i Valnesfjord.
Hovedtrekkene i utkastet til reguleringsplan synes a gi hensiktsmessig arealdisponering og
godt potensiale for ny skole og hall. Vi vil likevel kommentere noen saker, og påpeke enkelte
forhold som vi ikke finner omtalt i planutkastet. ,

Pkt. 1: Planbestemmelsene legger til rette for bebyggelse i inntil 17 m høyde over terreng i
område oU. Det er kanskje ment å være kote 17, som synes rimelig. (lsolert sett vil vi tro at
hallens  mønehøyde ikke overstiger 12m fra gjennomsnittlig planert terreng ved hallen.)

Pkt. 2: I planbeskrivelsen  er det et avsnitt hvor flerbrukshallen omtales som et anlegg
beliggende sør/sørøst for skolebygget. Likevel skrives det, som naturlig er, at hallen må
ligge nært opptil idrettsbanen. Det rette blir da at skolebygget legges sør for hallen, eller
hallen nord for skolebygget.

Pkt. 3: Det er en gjengs oppfatning at det vil være positivt for flere brukergrupper med en
gang-/sykkelvei fra Strømsnes til skole, hall og idrettsanlegg langs straumen, dvs. uavhengig
av fylkesveien. En gang-/sykkelveitrase kunne vært vist i plankartet gjennom området olA.
Alternativt bør planbestemmelsene medta at opparbeidelse av gang-/sykkelvei i olA er blant
tillate tiltak i området. Likeens bør en trase vises eller tillates fra snuplassen sør for
idrettsanlegget ned til straumen.

Pkt. 4: Hvilken funksjon skal kjøreveien opp bakken nord for barnehagen ha iframtida?
Etter hallstyrets mening tjener den ingen hensikt, bratt og smal som den er. Som vi har
framholdt i en tidligere innsendt merknad til plansaken kan en ny adkomstvei bygges opp til
skoleplatået fra fylkesveien. T-kryss med fylkesveien kan legges midt imellom nordre og
søndre skoleadkomst, for så å gå i slyng med akseptable stigningsforhold opp til
skoleområdet. Med en slik adkomst for biler kan nåværende skoletomt få endret bruk, og evt.



selges (avhengig av regulert formal). Nevnte kjørevei forbi barnehagen kan idenne
situasjonen omreguleres til gang-/sykkelvei i øvre del.

Vurdering/anbefaling:

Angående pkt. 1: Flerbrukshallen vil mest sannsynlig bli liggende mellom kote 6 – 8. Det er
estimert en gesimshøyde på maksimalt 17 m over gjennomsnittelig planert terreng.
Angående pkt. 2: Den endelige plasseringen av byggene blir bestemt i byggesak.
Angående pkt. 3: Gang- sykkelvei langs straumen blir tatt inn i overordnet kommuneplan som
nå er under utarbeidelse. Rådmannen foreslår følgende endring i planbestemmelsene:

Følgende legges til § 4.2:
Det tillates opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra o_IA til o_FR1

Angående pkt. 4. Forslaget tas til etterretning. Rådmannen vil presisere at eventuelle
endringer av vei og arealformål i dette området må løses gjennom egen planprosess.

Fauske Lysverk, 09.04.2015

Fauske Lysverk har følgende merknader:
1. I tillegg til tidligere merknader gjøres det herved oppmerksom på at reguleringsplanen
kommer i konflikt med eksisterende infrastruktur tilhørende Fauske Lysverk AS.

Vurdering/anbefaling:
Tilpassing av infrastruktur løses i byggesak.

Faglig trafikkforum Fauske, 29.04.2015

Forslag til detaljreguleringsplan for skole og flerbrukshall i Valnesfjord
Saken ble behandlet på møte i Faglig Trafikkforum Fauske (FTF) den 29. april 2015 under
Sak7/15.
Det ble fattet følgende vedtak:

«Faglig Trafikkforum Fauske anbefaler at alternativ 2 b blir brukt som
utgangspunkt i forbindelse med det videre arbeidet med reguleringsplan for
skole og flerbrukshall i Valnesfjord. FTF forventer å få saken tilbake på et
senere tidspunkt. Varelevering og HC-kjøring inn til bygget, samt kryssing av
vei, må ses på. I tillegg må det planlegges slik at det ikke blir behov for rygging
(store kjøretøy) inne på området.»

Vurdering/anbefaling:
Parkering for funksjonshemmede og varelevering i tilknytning til bygget skal utredes i
byggesak.

Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede, 13.05.2015

VEDTAK:



Vi har ingen merknader enn at personer med funksjonsnedsettelser må få enkle og
fremkommelige gang- og sykkelstier til/fra skole/ankomst/parkeringsområde. Det forutsettes
at parkering v/ankomst for de som ikke kan gå, må komme tydelig fram i videre planer.

Hvor er det tenkt bilveier til bygninger fra bilvei/parkering for funksjonshemmede eller
varetransport?

Vurdering/anbefaling:
Det er i bestemmelsene § 3.4 satt krav om at parkering for forflytningshemmede skal ha
kortest mulig gangavstand til hovedinngangen. Plassering av bygninger, parkering i forhold til
funksjonshemmede og varelevering utredes i byggesak.

Fauske eldreråd, 19.05.2015

VEDTAK:
Fauske eldreråd har ingen merknader til forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall
i Valnesfjord.

Vurdering/anbefaling:
Ingen merknad.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord.

Følgende legges til planbestemmelsen § 4.2:
Det tillates opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra o_IA til o_FR1

PLUT-088/15 VEDTAK-  08.09.2015

Saken trekkes.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Det fremmes forslag til detaljregulering av ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord.

Det er utført mindre tilpasninger i plankartet. Planforslaget har i den forbindelse blitt sendt ut
på en utvidet høringsrunde hos Fauske kirkelige fellesråd, Statens vegvesen og Faglig
trafikkforum Fauske for gjennomgang.

I dialog med Statens vegvesen viser det seg at de aldri fikk opprinnelig planforslag til
offentlig ettersyn. Den utvidete høringsfristen ble derfor satt til seks uker jfr. Plan- og
bygningsloven § 12-10.

Det har i den utvidete høringsrunden kommet tilbakemeldinger fra Statens vegvesen.



Brev fra Statens vegvesen, 19.02.2016

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av ny barne- og
ungdomsskole med tilhørende uteareal og en flerbrukshall.

Ved oppstart av planarbeidet ble det vurdert to alternativer for ny barne- og ungdomsskole og
flerbrukshall, på dagens tomt og på ny tomt sørvest for dagens tomt. Det er nå utarbeidet et
forslag til reguleringsplan på den nye tomta.

Vår vurdering av reguleringsplanen:
Reguleringsplanen var ute på offentlig høring i april/mai 2015. Beklagelig vis ble ikke planen
sendt på høring til Statens vegvesen til tross for at vi gav innspill ved oppstarten av dette
planarbeidet i brev datert 27.10.2014. Vi gir derfor vår uttalelse til planhøringen først nå,
når både plankart og bestemmelser er revidert i forhold til planhøringen i 2015.

Trafikkanalysen og valg av trafikkløsninger:
I planarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse som vurderer de to alternativene for
lokalisering av ny skole og flerbrukshall. Den nye lokaliseringen har igjen to forskjellige
plasseringer av skoleparkering kalt 2a og 2b. Trafikkanalysen rangerer dagens lokalisering
som dårligst. I den nye skolelokaliseringen anbefaler trafikkanalysen plassering av felles
parkering kalt 2b nærmest fylkesvegen. I reguleringsplanen er prinsippet med parkerings-
plass ved fylkesvegen lagt til grunn, men i tillegg er det også regulert inn en parkeringsplass
ved barnehagen og en parkeringsplass ved idrettsplassen. De to ekstra parkeringsplassene i
forhold rådet i til trafikkanalysen, vil medføre økt biltrafikk forbi skolen. Dette kan igjen bli
negativt for trafikksikkerheten for skolebarna uten avbøtende tiltak som er trafikkfaglig
vurdert blir gjennomført på eller langs atkomstvegen.

Parkeringsplassen ved fylkesvegen:
Parkeringsplassen er regulert helt inn til gang-/sykkelvegen langs fv. 530. Gang-
/sykkelvegen og parkeringsplassen må atskilles med fysisk areal både av
trafikksikkerhetsmessige grunner og av hensyn til drift og vedlikehold av fylkesvegen. Det må
her reguleres et areal til «annen veggrunn» med bredde 3 meter som kan brukes til snøopplag
og til busskur.

Atkomster fra fylkesvegen:
I vårt innspill ved planoppstarten påpekte vi at området mellom kirka og atkomstvegen til
planlagt skole er utflytende og at antall avkjørsler må begrenses her. I dag er det fire
avkjørsler og et kryss fra fv. 530 innenfor planområdet. I planen er det er inntegnet en
avkjørselspil fra o_R til gang-/sykkelvegen i tillegg til et utbedret kryss til skolen. Det ikke er
inntegnet avkjørselspil i dagens avkjørsel fra fylkesvegen mellom kirka og kapellet. Vi
anbefaler at denne atkomsten fra o_R reguleres som direkteatkomst fra fylkesvegen ved at   ny
avkjørselspil inntegnes her. Avkjørselspil fra gang-/sykkelvegen øst for kapellet fjernes
deretter. På den måten vil den nye busslommen ved fv. 530 bli liggende minst mulig i
frisiktsonene til krysset og avkjørsel til o_R.

Krysset skal ifølge vegnormalen Veg og gateutforming N100 ha frisiktsoner på 6m x 84m i
begge retninger. Plankartet må endres i henhold til siktkravene i vegnormalen.

Busslomme ved fv.530:



Busslommen er regulert for kort og må endres slik at den tilfredsstiller kravene for
busslomme etter utbedringsstandard i vegnormalen Veg og gateutforming N100. Utvidelsen
må skje mot vest slik at busslommen unngår å komme i frisiktsonene i vegkrysset.

Gang-/sykkelvegen langs fv.530 - kryssing av atkomstvegen o_KV:
I krysset fra fv. 530 til skolen er det regulert gangfelt der gang-/sykkelvegen krysser vegen.
Nye gangfelt skal vurderes etter strengt fastsatte gangfeltkriterier. Gangfelt kan ikke vedtas
etter plan- og bygningsloven, men etter skiltforskriften der Statens vegvesen er vedtaks-
myndighet. Gangfeltet som er inntegnet i dette krysset må derfor tas ut av reguleringsplanen
og eventuelt tas opp med Statens vegvesen som egen sak.

I bestemmelsenes §8.4 Trafikkregulerende tiltak, bør også 2. ledd angående skilting tas ut, da
trafikkskilting ikke kan vedtas etter plan- og bygningsloven av kommunen, men etter
skiltforskriften der Statens vegvesen er vedtaksmyndighet. Skiltsaken må tas opp som egen sak
etter skiltforskriften.

Byggetegninger:
En del veg- og gangvegarealer som skal opparbeides blir tilhørende fylkesvegen. Det må her
gis en rekkefølgebestemmelse om at det skal det utarbeides byggeplaner til alle tiltak i
tilknytning til fv. 530 med tilhørende gang-/sykkelvegsystem. Byggeplanene må sendes Statens
vegvesen for gjennomgang før tiltakene bygges.

Gangareal fra skolebuss og «kiss & ride» område til skolen:
I plankartet er det ikke lagt inn gangareal fra der skolebussene skal stoppe på parkerings-
plassen og sette av skolebarna og fram til inngangen til skolebygget. Gangarealet er
beskrevet i planbeskrivelsen, men er en så viktig forutsetning i trafikkanalysen at  gangarealet
bør avklares i reguleringsplankartet slik at det får en juridisk virkning. Det må tas med en
rekkefølgebestemmelse om at både gangareal fra busstopp til skolebygget og alt gangareal i
planområdet skal være opparbeidet før skolen tas i bruk.

Det bør også vurderes behov for leskur til skolebarna som venter på bussen ved dette
busstoppet.

Byggegrense fra fv. 530:
Veglovens byggegrense fra fylkesveg er 50m fra midten av vegen i uregulerte områder. Når
områder langs fylkesvegen reguleres skal byggegrense nærmere enn veglovens fastsettes i
samråd med Statens vegvesen. Reguleringsplanen mangler byggegrense fra fv. 530 for
arealformålet o_R. Her må det tegnes byggegrense fra fylkesvegen på minimum 20m fra
midten av fylkesvegen, som også må videreføres for arealformålet o_BH.

I § 3.4 er det henvisning til Statens vegvesens håndbok 017. Håndboken har fått nytt navn til
håndbok N100.

Vi ber om at våre merknader tas inn på plankartet og medtas i bestemmelsene slik at vi får en
trafikksikker og entydig plan. Vi ber også om at endret reguleringsplan sendes Statens
vegvesen for gjennomgang før kommunestyret vedtar planen.

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland



Vurdering

Det er tatt hensyn til økt trafikk langs o_KV i forbindelse med parkering ved fotballbane og
f_P. Krysset inn til skoleområdet er forskjøvet lengre mot sørvest for å gi bedre siktforhold.
Det blir i tillegg etablert gang- og sykkelvei nordøst for o_KV for å ta hensyn til myke
trafikanter som kommer fra Strømsnes. Merknader er tatt inn i plankart og bestemmelser.

Brev fra Statens vegvesen, 10.03.2016:

Viser til deres epost datert 04.03.2016 med oversendelse av revidert reguleringsplan for
Valnesfjord skole og flerbrukshall.

Vi har gått gjennom det reviderte planmaterialet og sammenlignet med vår uttalelse datert
19.02.2016. Vi er tilfreds med at Fauske kommune har tatt våre merknader til følge.

Parkeringsfelt angitt på o_R og o_P er kun illustrasjon og dermed ikke juridisk bindende. Når
planendringene nå er inntegnet ser vi at atskillelsen «annen veggrunn» o_AVG5 mellom
parkeringsplassen o_P og gang-/sykkelveg o_GS1 bør forlenges til og med kapellet. Det vil
hindre kjøring og parkering på o_R kloss inn til gangvegen der også skolebarn skal ferdes.
Dette bør rettes opp før planen vedtas.

Vurdering

Tas til etterretning. Følgende er lagt til i bestemmelsen § 5, avsnitt 6:
Atkomst til o_R fra RV530 skal etableres sørvest for eksisterende bårehus.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord med
reviderte planbestemmelser av dato 11.04.16.

PLUT-053/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for skole og flerbrukshall i Valnesfjord med
reviderte planbestemmelser av dato 11.04.16.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Offentlig ettersyn fra 10.04.15 - 22.05.15

1. gangs behandling i planutvalget (delegert)

DATO

A1: 1:1000

2. gangs behandling i planutvalget

FAUSKE KOMMUNE

SOFRA

2014004

.XQQJM¡ULQJ�DY�RSSVWDUW�DY�SODQDUEHLG

Forslagsstiller: Fauske kommune

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
2SSVWDUWVP¡WH

Justering av veier, pakeringsplass og tomtegrenser

0FWYR�QJXYTPP�

SAKSNR.

UTARBEIDET AV:

-£^IJWJK��33����

Ekvidistanse: 1 m

PLAN NR.

25.02.2015

Detaljregulering for Valnesfjord

Kartref: Euref 89 Sone 33

A3: 1:2000

Ajour: 16.12.2014

DATO

29.08.14

02.10.14

0HG�WLOK¡UHQGH�EHVWHPPHOVHU�GDWHUW�����������

skole og flerbrukshall

SOFRA

5HJXOHULQJVSODQHQ>YLVW>Sn>NDUWHW>HU>L>VDPVYDU>PHG>NRPPXQHVW\UHWV>YHGWDN�

Kommunestyrets vedtak:

SOFRA

Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument.

Dato:..............                                                                                    ................................................
������������������������������������������RUGI¡UHUHQV�XQGHUVNULIW

Linjetyper

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Tegnforklaring

5HJXOHULQJVIRUPnO

Veg (V og o_V)
.M¡UHYHJ��RB.9�
Gang-/sykkelveg (o_GS)
$QQHQ�YHJJUXQQ���JU¡QWDUHDO��RB$9*�
Parkering (o_P og f_P)

���*U¡QQVWUXNWXU

)ULRPUnGH��RB)5,�

���%UXN�RJ�YHUQ�DY�VM¡�RJ�YDVVGUDJ

)ULOXIWVRPUnGH�L�VM¡�RJ�YDVVGUDJ��RB)69�

Symboler
$YNM¡UVHO���EnGH�LQQ�RJ�XWNM¡ULQJ

1. Bebyggelse og anlegg

Barnehage (o_BH)
Undervisning (o_U)
.LUNH�DQQHQ�UHOLJLRQVXW¡YHOVH��RB5�
Idrettsanlegg (o_IA)
$YO¡SVDQOHJJ��RB$$�

Eierform

4RW�IJW�RJI�KJQQJX�JNJWKTWR�JW�RFWPJWY�RJI�GTPXYF[JS�KD
4RW�IJW�RJI�TKKJSYQNL�JNJWKTWR�JW�RFWPJWY�RJI�GTPXYF[JS�TD

4RW�IJW�ZYJS�RFWPJWNSL�MFW�FSSJS�JNJWKTWR��UWN[FY�

Planens begrensning

22.01.2016

���/DQGEUXNV���QDWXU�RJ�IULOXIWVRPUnGHU�VDPW�UHLQGULIW
$UHDO>IRU>Q¡GYHQGLJH>WLOWDN>IRU>ODQGEUXN>RJ>UHLQGULIW>RJ>JnUGVWLONQ\WWHW
Q ULQJVYLUNVRPKHW�EDVHUW�Sn�JnUGHQV�UHVVXUVJUXQQODJ��/1)5�

Justering etter offentlig ettersyn 09.06.2015

)RUPnOVJUHQVH
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Regulert senterlinje
Regulert fotgjengerfelt (kun illustrasjon)
Frisiktlinje
%HE\JJHOVH>VRP>LQQJnU>L>SODQHQ
Byggegrense

039/15 24.03.15 FK

Regulert parkeringsfelt (kun illustrasjon)

Inntegning av parkeringsplasser m.m (kun illustrasjon)
06.10.2015

Planlagt bebyggelse (kun illustrasjon)

02.03.2016Justering etter Statens vegvesen sitt innspill datert 19.02.16
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Forslag til

PLANBESTEMMELSER
til detaljregulering for

Valnesfjord skole og flerbrukshall

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign.
Kunngjøring om igangsatt planlegging 02.10.2014 Gan
1.gangs behandling i planutvalget 24.03.2015 (sak.nr. 039/15) FK
Offentlig ettersyn i tidsrommet 10.04.2015-22.05.2015 FK
2.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

PlanID: 2014004

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.

Dato…………………………………………………………………………………………….............................................
Ordførerens underskrift

Planbestemmelsene er utarbeidet 25.02.2015 av Norconsult AS på
vegne av Fauske kommune og sist revidert den 11.04.16.
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§ 1  GENERELT

Planavgrensning
Det regulerte området er vist på plankart Detaljregulering for Valnesfjord skole og
flerbrukshall med plan-ID 2014004, i skala 2000 (A3 format). For området gjelder de
reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor.

Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for:
- Gang- og sykkelvei II, Rv 80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt

03.06.1981
- Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987
- Gang- og sykkelvei, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (Rv. 80) med plan ID

2000003 vedtatt 10.02.2000

§ 2  FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

2.1 Formålet med planen
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny barne- og ungdomsskole
med tilhørende uteareal og en flerbrukshall.

2.2 Reguleringsformål:
Området reguleres til følgende formål (PBL kap.12-5):

Bebyggelse og anlegg, PBL kap.12-5, nr.1
ð• Offentlig og privat tjenesteyting, eierform offentlig

- Undervisning (o_U)
- Barnehage (o_BH)
- Kirke/annen religionutøvelse  (o_R)

ð• Idrettsanlegg, eierform offentlig (o_IA)
ð• Avløpsanlegg, eierform offentlig (o_AA)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL kap.12-5, nr.2
ð• Vei, eierform offentlig og privat (o_V og V)
ð• Kjørevei, eierform offentlig (o_KV)
ð• Gang- og sykkelvei, eierform offentlig (o_GS)
ð• Annen veggrunn – grøntareal, eierform offentlig (o_AVG)
ð• Parkering, eierform offentlig og felles (o_P og f_P)

Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift
ð• Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR)

Grønnstruktur, PBL kap.12-5, nr.3
ð• Friområde, eierform offentlig (o_FRI)
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Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, PBL kap.12-5 nr.6
ð• Friluftsområde

- Friluftsområde i sjø og vassdrag, eierform offentlig (o_FSV)

§ 3 FELLES BESTEMMELSER

3.1 Situasjonsplan
Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk
for det enkelte byggetrinn. Det skal vises opparbeiding av hele området som omsøkes
med atkomst, parkering, terrengbehandling med eksisterende og planlagt terreng, belegg,
murer og gjerder over 0,7 m, utstyr for avfallshåndtering, beplantning, snølagring,
lekeplass, o.a.

3.2 Bebyggelse
Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk
helhetsvirkning i forhold til omgivelsene. Det skal etableres et harmonisk og enhetlig
arkitektonisk uttrykk innenfor hvert enkelt delområde. Dette med tanke på materialbruk,
takform og detaljering.

3.3 Universell utforming
For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i Teknisk forskrift.

3.4 Parkeringskrav
For o_U settes det krav om min. 0,9 bilparkering per årsverk og min. 0,5 sykkelparkering
per elev. Av samlet antall parkeringsplasser for o_U og skal minst 5 % være utformet og
reservert for forflytningshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til
hovedinngang.

Sykkelparkering og parkering for forflytningshemmede skal løses innenfor o_U.
Resterende parkeringskrav løses på området benevnt o_P.

For o_BH skal parkeringsbehovet (gjelder både bil- og sykkelparkering) primært løses
på f_P og på egen tomt, evt. på o_P.

For o_R skal parkeringsbehovet løses på egen tomt eller på o_P.

Arealkravet per biloppstillingsplass er minimum 18 m inklusiv manøvreringsareal. Ved2

utforming av parkeringsplassene skal Statens Vegvesens håndbok N100 legges til grunn.

Sykkelstativ må estetisk tilpasses den øvrige gatemøblering og tilgjengelig areal og skal
være låsbare.
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3.5 Leke- og uteoppholdsareal
Det skal settes av tilstrekkelige uteareal i tilknytning til skolen. Skolegården skal ha
naturlige skiller mellom de ulike trinnene.

Naturen rundt skolen kan tas i bruk, både som del av skolegården og som en tilgjengelig
aktivitetspark for alle. Utearealene skal betjene ulike aktiviteter, både innenfor og
utenfor skoletid og skal være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud.

3.6 Avfall
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall. Kommunens retningslinjer
vedrørende renovasjon skal følges, og valg av avfallsløsning må tilpasses bilene som
renovatørene disponerer.

3.7 Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg
Det må tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. må avklares
med den enkelte kabeleier.

3.8 Energi
Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet- og forsyning som fastsatt i de til
enhver gjeldende teknisk forskrift. En vesentlig del av varmebehovet skal dekkes med
annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel hos sluttbruker. Dette
forhold dokumenteres i byggesak.

3.9 Kulturminner
Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland
Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 2 m mot veiformål (gjelder ikke for
o_R) og 4 m mot naboeiendom.

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen.

4.1 Offentlig eller privat tjenesteyting

a) Undervisning (o_U)
I området kan det etableres barne- og ungdomsskole med tilhørende leke- og
uteoppholdsareal og en flerbrukshall.

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 60 % og gesimshøyde til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.

Overskridelse av den maksimale byggehøyden inntil 3,5 m kan tillates for mindre
bygningsdeler, så som heissjakter, trapperom, etc.
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Overkant gulvhøyde skal ikke ligge lavere enn kote +3,0 (NGO).

Innenfor o_U skal det settes av tilstrekkelig areal for handicapparkering og varelevering.

b) Barnehage (o_BH)
Området omfatter eksisterende barnehage.

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. Mønehøyde settes til 9 m og
gesimshøyde til 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.

c) Kirke/annen religionutøvelse (o_R)
Området omfatter eksisterende kapell.

I området tillates det oppført kirke/menighetshus o.l.

Maks tillatt bebygd areal settes til %-BYA = 30 %. Mønehøyde settes til til kote +15,0
(NGO) og gesimshøyde til kote +13,0 (NGO).

Det skal opprettes et fysisk skille mellom o_R og o_P.

4.2 Idrettsanlegg (o_IA)
Området omfatter eksisterende idrettsbane med tilhørende klubbhus.

Innenfor arealene tillates enkel bebyggelse som har naturlig tilknytning til
idrettsanlegget.

I dette området tillates det anlagt gang- og sykkelvei så fremt dette ikke er til hinder for
bruken av området til idrettsformål.

4.3 Avløpsanlegg (o_AA)
Området omfatter eksisterende kommunalt pumpehus.

Eksisterende atkomst til pumpehuset opprettholdes. Det kan evt. legges til rette for
atkomst til pumpehuset via o_P og sørlige del av o_U.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Veg (V og o_V)
Området benevnt V skal benyttes som privat atkomstvei til eksisterende fjøs/uthus i
området benevnt LNFR.

Området benevnt o_V utgjør en del av Fylkesvei 530 hvor eierform er offentlig.

På plankartet er det vist frisiktlinjer. Arealet mellom frisiktlinje og tilstøtende veier er
frisiktsone. I frisiktsone skal det til enhver tid være frisikt i en høyde 0,5 m over
tilstøtende veiers plan.

Inntegnede fotgjengerfelt er kun veiledende.
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5.2 Kjøreveg (o_KV)
Området benevnt o_KV reguleres til kjørevei med bredde ihht. plankartet. Eierform
offentlig.

5.3 Gang- og sykkelveg (o_GS1 – o_GS3)
Områder benevnt o_GS1 til o_GS3 reguleres til gang- og sykkelvei med bredde iht.
plankartet. Eierform er offentlig.

5.4 Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG1 – o_AVG5)
Områder benevnt o_AVG1 til o_AVG5 skal først og fremst ha funksjon som grøntareal
men kan også benyttes til snøopplagring dersom dette ikke er til hinder for frisikt.

I område benevnt o_AVG5 tillates det oppført leskur i tilknytning til bussholdeplassen.

5.5 Parkering (o_P og f_P)
o_P:
Parkeringsplass benevnt o_P skal benyttes til parkering for ansatte på skolen og
midlertidig parkering for buss og biler i forbindelse med levering og henting av elever.

Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av elever
på en effektiv og trafikksikker måte. Mulig løsningen er illustrert på plankartet men er
ikke juridisk bindende.

Området tillates også benyttet til parkering for flerbrukshall, idrettsanlegg, kirka/kapell
og barnehagen.

f_P:
Parkeringsplass benevnt f_P skal være felles for område avsatt til barnehage, o_BH.

5.6 Atkomst
Atkomst til o_R fra Fylkesvei 530 skal etableres sørvest for eksisterende bårehus.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR

Friområde (o_FR1 og o_FR2)

Området benevnt o_FR1 og o_FR2 kan brukes til rekreasjon og friluftsliv samt i
undervisningssammenheng.

Mindre tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (gang- og sykkelvei,
gapahuk o.l.) tillates i o_FR1så fremt tiltaket ikke hindrer allmenn ferdsel og utøving av
friluftsliv.
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§ 7 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR)

Område benevnt LNFR skal benyttes til landbruks-, natur og friluftsområde.

§ 8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE
STRANDSONE

Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_FSV)
Området benevnt med o_FSV benyttes til friluftsformål i sjø.

Evt. tiltak i sjø skal sendes til uttalelse til Fylkesmannen ift. naturmangfold og
godkjennes av havnemyndighet.

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

8.1 Teknisk infrastruktur og utendørs-/lekeareal
Teknisk infrastruktur (vann og avløp, vei, parkering med felt for levering og henting av
elever/«kiss & ride» inkl. gangveg fra denne til skolen samt øvrige gang- og
sykkelveger) og uteareal/lekeareal relatert til omsøkt byggetrinn skal være ferdig
opparbeidet iht. tillatelsen før det kan gis midlertidig brukstillatelse.

8.2 Byggetegninger
Det skal utarbeides byggeplaner for alle tiltak i tilknytning til fv. 530. Byggeplanene skal
godkjennes av Statens vegvesen før det kan gis byggetillatelse for tiltakene.

8.3 Forurenset grunn
Ved søknad om igangsettingstillatelse av tiltak i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56
skal det foreligge kartlegging av mulig forurensing i grunnen og eventuell tiltaksplan for
håndtering av forurensede masser.

8.4 Støy
Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets (MD) retningslinje T-1442/2012 gjelder i
planområdet.

8.5 Trafikkregulerende tiltak
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Det skal settes opp fysisk sperre langs sørsiden av eiendom med gnr 56 bnr 55 og 56,
dvs. mellom eiendommen og gang- og sykkelveien før parkeringsområde benevnt o_P
tas i bruk.

8.6 Anleggsfasen
Før  igangsetting  av  bygge-  og  anleggsarbeider  skal  det  være  vurdert  og  gjennomført
tiltak  for  å  minske  ulempevirkninger  i  området  med  hensyn  til  anleggstrafikk  på
offentlige veier, støv og støy (ulempeplan).
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1 Sammendrag

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole og
flerbrukshall med tilhørende uteareal og trafikkareal i Valnesfjord.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning da det innebærer omregulering fra LNF A-område til
offentlig og privat tjenesteyting. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret den 12.02.2015. Det
fremgår av det fastsatte planprogrammet at tema «trafikk» og «friluftsliv og nærmiljø» skal
konsekvensutredes og alternativ 2 (bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt) skal legges til grunn i den
videre planlegging (alternativ 1 innebærer bygging på eksisterende tomt).

I dette planarbeidet har hensynet til myke trafikanter, bevaring av strandsonen og behov for gode og
aktivitetsfremmende utearealer, også utenom skoletid, tillagt stor vekt.

Virkningene for lokalsamfunnet ved gjennomføring av planforslaget, vurderes totalt sett å være en
bedring fra dagens situasjon – med økt kvalitet og skolekapasitet, ny flerbrukshall og forbedret
trafikksituasjon.
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2 Bakgrunn

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole
og flerbrukshall med tilhørende uteareal og trafikkareal i Valnesfjord. Planen har også som
hensikt å bevare strandsonen.

Eksisterende hus og bygg på eiendom med gnr. 56 bnr. 6 og gnr. 55 vil bli revet i forbindelse
med gjennomføring av planforslaget.

2.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD

Tiltakshaver:

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Plankonsulent:

Norconsult AS
Postboks 234
8001 Bodø

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 56 bnr. 3, 5, 10, 11, 21, 23, 37, 38, 45, 52, 55, 56
og gnr. 121 bnr. 1.
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2.3 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN

Kommunestyret i Fauske kommune vedtok i sak 004/14 den 13.02.2014 om at det skal bygges
ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord. Som oppfølging av kommunestyrevedtaket engasjerte
kommunen ekstern konsulent for å bistå med å undersøke og vurdere den beste plasseringen
(tomteanalyse).

Tomteanalysen ble lagt fram for Formannskapet (sak 023/14) i møte den 24.03.2014.
Rapporten anbefalte, av flere hensyn, at man går videre med det alternativet som innebærer
bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen.
Formannskapet gjorde følgende vedtak: «Formannskapet tar orienteringen vedrørende
tomteanalyse av skoleområde Valnesfjord til etterretning. Rådmannen bes framlegge en
utredning og kostnadsberegning for alternativ b og d». Alternativ b innebærer bygging av ny
skole og flerbrukshall ved nåværende skole, alternativ d innebærer bygging på ny tomt sør for
idrettsbanen.

Som følge av vedtaket i sak 023/14 fremmet Rådmannen en sak i Formannskapet
(saksnummer 073/14) den 11.09.2014 om valg av tomteløsning. Administrasjonen anbefalte at
man går videre med det alternativet som innebærer bygging av ny skole og flerbrukshall på ny
tomt (gnr 56 bnr 5) sør for idrettsbanen. Dette er begrunnet med at denne løsningen er den
økonomisk gunstige for kommunen. Følgende vedtak ble gjort: «Formannskapet tar
orienteringen til tomtealternativer for nye Valnesfjord skole til orientering. Formannskapet gir
rådmann i oppgave å arbeide videre med de to alternativer (3 og 4) basert på de signaler som
er fremkommet i formannskapet». Alternativ 3 innebærer å bygge ny skole og flerbrukshall på
eksisterende tomt, alternativ 4 innebærer å bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt.

Som følge av vedtak i sak 073/14 fremmet Rådmann en sak i Formannskapet (saksnummer
112/14) og videre i Kommunestyret (saksnummer 110/14). Kommunestyret fattet et endelig
vedtak om at ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord skal planlegges på ny tomt sør for
idrettsbanen.

Videre ble forslag til planprogram fastsatt i Planutvalget 20.01.2015 i sak 008/15 og i
Kommunestyret 12.02.2015 (008/15). Kommunestyret fattet følgende vedtak:

«Planprogram for detaljreguleringsplan for ny skole og flerbrukshall i Valnesfjord, datert
14.11.2014, fastsettes som fremlagt.

Alternativ 2 legges til grunn i den videre planlegging».

Alternativ 2 innebærer altså å bygge ny skole og flerbrukshall på ny tomt.
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2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Tidligere forskrift om konsekvensutredninger er lagt til grunn for vurdering av planarbeidet ift.
krav om konsekvensutredninger og for utarbeiding av vedtatt planprogram. Den nye forskriften
trådte i kraft 01.01.2015. Planarbeidet ville også utløse krav om konsekvensutredning i henhold
til den nye forskriften.

Planforslaget innebærer endringer av gjeldende kommuneplan fra landbruks-, natur- og
friluftsformål (LNF A-formål) til utbyggingsformål. Det fremgår av § 3 bokstav d) i tidligere
forskrift om konsekvensutredninger at «detaljreguleringer som innebærer endringer av
kommuneplan eller områderegulering» skal behandles etter forskriften dersom de faller inn
under ett eller flere av kriteriene i § 4.

I § 4 står det bl.a. at planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de «…c) er
lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder
markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål
eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen
eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser». Deler av planområdet hvor det
planlegges utbygging er registrert som «svært viktig friluftsområde» (kategori A). Planarbeidet
faller derfor inn under bokstav c.
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3 Planprosessen

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS

Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt den 29.08.2014. Kunngjøring om oppstart av
planarbeidet ble annonsert i Salten posten 02.10.2014 og kunngjort på kommunes sine
nettsider. Berørte parter og offentlige instanser ble skriftlig varslet i brev datert 01.10.2014.

3.2 MØTER OG ANDRE DELTAKERE

Det ble den 22.10.2014 avholdt et åpent møte i forbindelse med varsel om planoppstart og
utleggelse av planprogrammet på offentlig høring.  Det var godt oppmøte og stort engasjement
med ca. 60 oppmøtte. Følgende hovedmomenter ble kommentert:

 Forhold i anleggsfasen, spesielt ift. trafikk. Det ble uttrykt bekymring ift. alt 1 (bygging
på eksisterende tomt) hvor ulempene i anleggsfasen både for skolen og barnehagen vil
være størst.
Kommentar: kommunens administrasjon deler bekymringen.

 Sikring og utforming av areal for uteaktivitet. Det ble nevnt at området som tenkes bygd
i alt. 2 (bygging på ny tomt) er lite brukt som rekreasjon og at bebyggelsen evt. kan
trekkes tilbake fra strandsonen. Derimot ble det nevnt at skråningen som tenkes utnyttet
i alt 1 er i aktiv bruk som uteområde for barnehagen.
Kommentar: Tas til etterretning.

 Å bygge ny skole på eksisterende tomt syns å være en dårligere løsning når det
kommer til universell utforming på grunn av høydeforskjell.
Kommentar: kommunens administrasjon er enig.

 Selv om alt. 2 syns å være den beste løsningen, må det synligjøres at det innebærer
omregulering av et LNF-område, noe som kan bli problematisk ift.
landbruksmyndighetene.
Kommentar: Det har kommet inn innspill fra Fylkesmannen. Dette er kommentert, jf.
tabellen nedenfor (oppsummering av innkommende innspill og forslagstillers merknader
til disse) og § 6.13.
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3.3 INNSPILL TIL PLAN

Høringsfrist til varsel om planoppstart utløp den 13.11.2014. Innen høringsfristen kom det inn 10
innspill/merknader. I tillegg kom det inn 2 innspill som er mottatt etter høringsfristen.

Ved varsel om planoppstart tok man med et større område som også omfattet eksisterende
skole med tilhørende atkomst, jf. figur nedenfor. I forslag til planprogram er det også gjort rede
for to alternative lokaliseringer av den nye skolen og den nye flerbrukshallen, dvs. på
eksisterende tomt eller på ny tomt (gnr 56 bnr 5). Innkommende innspill/merknader er gitt med
bakgrunn i forannevnte.

Figur 1: Varslet planavgrensning. Hentet fra Fauske kommune sin kartportal. Bearbeidet av
Norconsult.
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Alle innkommende innspill er oppsummert og merknadsbehandlet nedenfor. Innspill/merknader
fra offentlige instanser og Fauske lysverk er oppsummert og kommentert separat (jf. tabell
nedenfor) mens øvrige innspill er oppsummert og kommentert tematisk da innholdet i disse er
gjentakende.

Person/etat Dato Innspill Kommentarer

Fylkesmannen
i Nordland

27.10.2014 Miljøfaglig innspill
Planområdet grenser mot
munningsområdet til
Valnesfjordvassdraget som er
laksefiskførende
med bestander av laks og
sjøørret. Parr som ikke er
smoltifisert kan foreta
periodevise utvandringer til
brakkvannsområder på grunn
av bedre næringsforhold.
Estuariet har også en viktig
funksjon for tilbakevandrende
fisk. Utløpsområdet ved
Straumsnes er en viktig hvile-
, raste- og overvintringsplass
for våtmarksfugl. Blant annet
er den sterkt truede knekkand
samt sårbare arter observert
her. Svarthalespove, som
også er sterkt truet, er
observert sør for
planområdet.

Valnesfjordvassdraget er
underlagt varig
vassdragsvern.
Planområdet grenser i nord
mot nedslagsfeltet for det
vernede vassdraget.

Både selve munningsområdet
og terrenget rundt brukes
mye til friluftslivsaktiviteter.
Dette er svært viktig
friluftsområde av særlig
kvalitet. Strandsonen er
videre spesielt interessant i
undervisningssammenheng.
Med bakgrunn i det
forannevnte
forventer Fylkesmannen at
strandsonen og vegetasjonen
her skånes for utbygging, og
at det innreguleres et
tilstrekkelig bredt belte langs
sjøen til friluftsformål.
Grønnkorridoren til
Jorunnfjæra forutsettes også
ivaretatt.

-

-

Det er regulert inn en grønn korridor
med bredde på 15 m langs sjøen.
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Landbruksfaglig innspill
Kommunen er pliktig til å ta
hensyn til
landbruksinteressene
og jordvern der disse berøres
av tiltak. Fylkesmannen
legger til grunn nasjonale og
regionale føringer som både
viser til samordnet
arealplanlegging og hensyn til
jordvern med tilrettelegging
for økt matproduksjon.

Planområdet innebærer at
områder registrert som dyrka
jord kan bli utbygd, både
langs fylkesvei 530, samt et
jorde ned mot sjøen.
Dersom dyrka jord må
omdisponeres, vil
Fylkesmannen ut fra
arrondering/driftsvilkår
foretrekke at dyrka jord mot
fylkesveien blir omdisponert
framfor jordet ned mot sjøen.

Fylkesmannen ber om at ifm.
utlegging til offentlig ettersyn
utarbeides arealregnskap og
at det benyttes en tabell som
Fylkesmannen anbefaler
brukt.

Fylkesmannen ber også om
at planbeskrivelsen for
jordvern/landbruk inneholder
en oversikt over
konsekvenser
omdisponeringen får for den
aktuelle gårdsdrift
(ressursgrunnlaget), og hvilke
avbøtende tiltak som
eventuelt kan gjøres gjennom
planarbeidet.
Denne beskrivelsen bør
utarbeides av kommunens
landbrukskontor eller andre
fagkyndige.

Planfaglig innspill
Fra 1. januar 2014 har
Fylkesmannen, Statens
kartverk i Bodø og Nordland
Fylkeskommune tilbydd alle
kommuner i Nordland
kvalitetssikring av arealplaner
ved offentlig ettersyn.
Arealplaner på
høring fra nevnte dato blir
gjort tilgjengelige på internett
i «Nordlandsatlas».

-

Jordet ned mot sjøen tenkes ikke
bebygd men brukes til uteareal og
vil dermed ikke bli direkte berørt av
utbyggingen. Hele jordet er derimot
regulert til utbyggingsformål og kan
om nødvendig tas i bruk til dette
formålet. Det vises ellers til kap.
6.13.

Tatt hensyn til, jf. kap. 6.13.

Tatt hensyn til, jf. kap. 6.13.

-
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Fylkesmannen ber om at
denne plans sosifil, kart som
pdf og lenke til plandokument
blir sendt til
plannordland@kartverket.no
ved utlegges av planen til
offentlig ettersyn.

Fylkesmannen har i
forbindelse
med forsøk om samordning
av innsigelser, ansvar for å
samordne uttalelser og
innsigelser fra regionale
statsetater i Nordland i
plansaker. Dersom det skulle
vise seg at denne saken er
konfliktfylt, ber vi om at
kommunen setter av tid til
dialog med berørte statlige
myndigheter før planen
sendes på offentlig
ettersyn. Fylkesmannen kan
bidra til å gjennomføre en slik
dialog.

Tas til følge.

Det er tatt hensyn til innkommende
innspill fra berørte statlige
myndigheter. Behov for ytterligere
dialog anses derfor ikke nødvendig.

Fauske
Lysverk

14.10.2014 Fauske Lysverk ber om å bli
tatt med på møte/råd i den
videre planleggingen av
området. Dette med
bakgrunn i elforsyning
(nettutbygging) og
bredbåndsutbygging.

Tas til etterretning.

Sametinget 15.10.2014 Sametinget kjenner ikke til at
det er registrert automatisk
freda samiske kulturminner i
det omsøkte området og har
derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige
merknader.

Sametinget minner imidlertid
om den generelle
aktsomhetsplikten
og ber om at denne
innarbeides i
reguleringsbestemmelsene.

-

Tatt hensyn til, jf.
bestemmelsenes § 3.9

Statens
vegvesen

27.11.2014 Kryss og atkomstveier
Tiltaket vil føre til økt trafikk
på fylkesveien og
atkomstveien. Trafikken må
derfor redegjøres for.

Kjøre- og gangveier langs og
fra fv. 530 planlegges og
utformes ihht. vegnormalen
og håndbok V121. Det må
også gis

Tema trafikk er
konsekvensutredet, jf. kap. 7.1
nedenfor.

Tatt hensyn til, jf.
bestemmelsenes § 9.1.
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rekkefølgebestemmelser om
at kjøreveier og gangveier må
være bygd iht. planen før
skole og flerbrukshall tas i
bruk.

Området mellom kirka og det
regulerte boligfeltet er preget
av et utflytende trafikkareal
og må strammes opp. Antall
avkjørsler bør begrenses av
trafikksikkerhetsmessige
grunner.

Parkering
Det må planlegges hvor
skolebussen skal kjøre, snu
og parkere, slik at skolebarn
kan settes av og tas på
bussen på en trafikksikker
måte. Det må også settes av
nok areal til sykkelparkering.

Evt. ny arealbruk
Ved valg av alt. 2 må
kommunen ta stilling til hvilket
reguleringsformål dagens
skoleareal skal ha når den
nye skolen tas i bruk.

Verkstedtomta vil bli kjøpt opp av
kommunen og blir omregulert til
parkering. Atkomst til
parkeringsplassen vil bli lagt via
eksisterende atkomstvei og ikke
direkte fra fylkesveien.

Tatt hensyn til i planarbeidet.
Sykkelparkering løses på tomta.

Irrelevant i dette planarbeidet.

Nordland
Fylkeskommunen
(NFK)

18.11.2014 Planfaglig innspill
Det er positivt at det legges
opp til en aktiv og
inkluderende prosess som
skal sikre at alle grupper får
ta del i planprosessen.

I tillegg til de planer som
allerede er nevnt, ber vi
kommunen legge til grunn for
sin planlegging Regional plan
– Klimautfordringene i
Nordland for 2011 – 2020
med utslippsreduserende
tiltak og andre tiltak.

Det bør tas hensyn til
fremtidige klimaendringer i
planlegging og utbygging.
Dette er spesielt viktig i
forhold til utbygginger,
plassering og dimensjonering
av viktig infrastruktur.

NFK har i samarbeid med
regionale friluftsråd utarbeidet
en friluftslivskartlegging og
ber om at dette

-

Tas hensyn til i planarbeidet.

Det er tatt inn i bestemmelsene at
overkant gulvhøyde ikke skal ligge
være lavere enn kote 3,2.

Tatt til følge, jf.
konsekvensutredningsrapport for
tema «friluftsliv og nærmiljø».
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kunnskapsgrunnlaget legges
til grunn for
konsekvensutredningen av
temaet friluftsliv.

NFK viser til Forskrift om
konsekvensutredning,
vedlegg III pkt b) som omtaler
tema som skal vurderes
utredet. NFK ber om at
temaene inkluderes i
planprogrammet, eller at
kommunen sannsynliggjør at
temaene ikke er
beslutningsrelevante for
konklusjonene i arealplanen.

Tiltaket ligger i et område
som ikke er omfattet av en
vedtatt regional
forvaltningsplan i henhold til
vannforskriften. NFK ber
likevel Fauske kommune om
å innhente informasjon om
karakteriseringen (risiko og
påvirkningsanalyse) for de
vannforekomstene som kan
bli berørt og hensyn ta dette i
kommunens videre
planlegging.

I gjeldende Fylkesplan for
Nordland kapittel 8.
Arealpolitikk i Nordland er det
uttalt klare mål for
arealpolitikken i perioden.
NFK ber om at disse
hensynstas i planarbeidet så
langt dette er hensiktsmessig.

På generelt grunnlag ber
NFK om at det tas hensyn til
klimaendringer,
energieffektivitet,
tilgjengelighet for alle, barn
og unges interesser,
estetiske forhold og biologisk
mangfold.

Kulturminnefaglig innspill
Så langt NFK kjenner til, er
planene ikke i konflikt med
verneverdige kulturminner.
NFK har foreløpig ingen
merknader til planarbeidet og
vil gi endelig uttalelse når
planforslag foreligger.

Samferdselsfaglig innspill
Samferdselsavdelingen har

Jf. kap. 7.

Planområdet grenser mot
sjøen/Straumen, men det
planlegges ikke tiltak verken i sjø
eller strandsone, unntatt mindre
tiltak som har som formål å
fremme allment friluftsliv.

Tas til følge.

Tatt hensyn til i planarbeidet, jf.
gjennomgang i kap. 6.

-

-
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ingen spesielle merknader til
oppstart av
reguleringsarbeidet og har
heller ingen spesielle
kommentarer til
planprogrammet.

Dersom planlagt utbygging vil
kunne føre til endringer i
trafikkmønster, sikkerhet
og/eller framkommelighet
samt kostnadsdrivende tiltak
for kollektivtrafikk er dette
forhold som må vurderes.
Også lokalisering av ny skole
og flerbrukshall i forhold til
rutetraseer og
transportkorridorer bør ha
stort fokus.

Disse forholdene er gjort rede for i
kap. 6.6 – 6.8.

Tematisk oppsummering

 Valg av tomt

Flere av innspillene har avveid fordeler og ulemper med de to tomtealternativene. Disse er
oppsummert og kommentert nedenfor.

Bygge skole og flerbrukshall på ny tomt Bygge skole og flerbrukshall på eksisterende

tomt

Kommunal grunn som frigjøres er relativt
attraktiv for andre byggeformål og kan
avhendes og videreutvikles.

Gir større muligheter for å benytte fjæra i
skolesammenheng.

Mulighet for full utnyttelse av sambruk og
universell utforming.

Bidrar til trygg skolevei, samt løser utfordring
rundt parkering og snuplass for buss.

Bedre lys- og vindforhold.

Estetisk tiltalende område som vil
sannsynligvis rette barnas oppmerksomhet
mot naturen.

Dette alternativet vil bli adskillig mer kostbart
og gir ingen gevinst i form av salg av
bygg/tomt.

Ulikt nivå på skole og hall vil gi store
utfordringer for å få til et universelt utformet
bygg tilpasset alle brukere.

Sannsynligvis vil det bli vanskeligere å utforme
skolen slik at det gir muligheter for en evt.
fremtidig utvidelse.

Landskapsmessig vil en hall ruve veldig på
toppen av haugen.

Dette alternativet vil være mer krevende ift.
trafikkløsning, først og fremst pga. stigning.
Bakken mellom avkjørselen til gnr.56 bnr.17
og 58 er bratt og ofte kommer ikke biler seg
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Nærhet til sjøen ved fjæra vil gi muligheter for
spennende pedagogiske opplevelser.

opp på parkeringsplassen på vinterføre. Det
planlegges et nytt boligområde på gnr 56 bnr
57. Veien er derfor ikke bare en skolevei, men
også en vei gjennom et boligområde. To
separate atkomster er uhensiktsmessige.

Barnehagens uteareal utenfor barnehagens
gjerde forsvinner hvis flerbrukshall plasseres
sør for dagens skoleplassering.

Bygging på eksisterende tomt vil gi store
utfordringer i bygge- og rivingsperioden, med
anleggstrafikk, sprenging og byggevirksomhet
tett inntil dagens skolebygning. Blandet
anleggstrafikk og foreldrekjøring er ikke
tilrådelig.

Skolegården til dagens skole vil bli beslaglagt i
hele bygge- og rivingsperioden med svært
reduserte muligheter for uteaktivitet for
elevene. Først når skolen står ferdig, kan det
påbegynnes arbeid med å rive den gamle
skolen for å etablere nytt uteareal.

Kommentar

Planfaglig sett vurderes bygging av ny skole og flerbrukshall på ny tomt som det beste
alternativet. Med dette alternativet er mulighetene større for å finne gode løsninger både ift.
trafikksikkerhet, terrengtilpasning og universell utforming.

 Bemerkninger vedrørende temaet friluftsliv og nærmiljø, samt utforming av skolens

uteområde

Det fremgår av planprogrammet at deler av planområdet der det tenkes bebygd (ny tomt) er
registrert som «svært viktig friluftsområde». Det bemerkes imidlertid at det er eksisterende
skoletomt og idrettsanlegget, dvs. området nord/nordøst for eksisterende atkomstvei som er mye
benyttet til friluftsformål /lek i dag. Den delen av planområdet som ligger sør for eksisterende
atkomstvei (ny tomt) vurderes som enten ubetydelig eller lite benyttet til friluftsformål/lek.
Straumen er mye benyttet av sportsfiskere, men det bemerkes at det avgrensende området som
inngår i planområdet er uegnet for fiske og er knapt oppsøkt av noen.

Ved å bygge det nye skoleanlegget her vil området bli gjort mer tilgjengelig og bli mer brukt og
dermed vil verdien av nærmiljøanlegget øke.

Noe av det særegne for området (naturlandskapet) bør bevares.

Sørge for nok "lukkede" områder. Viktig at det ikke bare preges av åpne løsninger.
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Det ønskes at planlegging av uteareal for skole og for flerbrukshall sees i sammenheng.
Elevenes og foreldrenes meninger, ønsker og behov ønskes tatt hensyn til så langt det er mulig.

Det bør etableres sykkelskur, «leskur» og turløyper som er gode aktivitetsområder for alle.

Kommentar

«Friluftsliv og nærmiljø» er et eget utredningstema og er omtalt nærmere nedenfor under kap. 7.
Det vises også til kap. 6.12.

 Bemerkninger vedrørende temaet trafikk

Planområdet har i dag utfordringer når det gjelder trafikkforhold, spesielt for myke trafikanter. Det
må etableres gode løsninger for parkeringsplasser og trygge «avslippingssoner» for foreldre som
kjører barna. Trygge adkomstmuligheter for gående og syklende og atkomst for varemottak må
også vurderes særskilt.

Kommentar

Trafikk er et eget utredningstema og er omtalt nærmere nedenfor under kap. 7.1. De viktigste
momentene har vært å finne gode løsninger når det gjelder utforming av atkomstveien, plassering
av parkeringsplassen, levering og henting av elever samt plassering og utforming av gang- og
sykkelvei.

 Bemerkninger vedrørende temaet landbruk

Området som foreslås omregulert fra LNF til utbyggingsområde er ikke et viktig jordbruksareal i
dag. Kun 6,5 daa er dyrket mark og regnes som lite med dagens landbruksmaskiner. Skole og
flerbrukshall utgjør svært viktig samfunnsfunksjoner. Denne verdien veier tyngre enn
landbruksverdien av et såpass lite areal.

Kommentar

Konsekvenser for landbruk er gjort rede for nedenfor under kap 6.13. For øvrig enig i at skole og
flerbrukshall utgjør svært viktig samfunnsfunksjoner.

 Bemerkninger vedrørende skolekapasitet

Skolebygget bør planlegges og utformes slik at funksjon ikke "forstyrres" ved elevvekst. At skolen
kunne romme kun 250 elever, synes å være et moderat anslag. Det er ikke ønskelig å ha tomme
arealer stående «på vent». Disse kan løses med fleksible rom /flerfunksjonelle rom.

Kommentar

I følge ferdig utarbeidet romprogram planlegges og dimensjoneres skolen for ca. 200 elever
fordelt på 10 trinn, og 38 arbeidsplasser for lærere, administrasjon og annet personell. Det skal
tas høyde for 20 % økning i elevantall og bemanning. Det forutsettes at skolebygget planlegges
med fleksible løsninger og fremtidige utvidelsesmuligheter.
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4 Planstatus ogrammebetingelser

4.1 OVERORDNEDE PLANER

Kommuneplanens arealdel 2009 - 2021

I gjeldende kommuneplan for Fauske er planområdet avsatt til LNF A-område (lys gul),
forretning/industri (blå), friområde (grønn), offentlig bygg og anlegg (rød) og trafikkformål (grå).
Det er lagt en hensynssone (skravert område) på deler av planområdet. Skravert område er
unntatt fra rettsvirkning fordi tidligere vedtatt plan fortsatt skal gjelde.

Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommuneplan. Planområdet vist med blå stiplet linje. Hentet fra
Fauske kommune sin kartportal. Bearbeidet av Norconsult.
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4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER

Planområdet berører 3 gjeldende reguleringsplaner:

 Gang- og sykkelveg II, Rv.80 – Strømsnes med plan ID 1981004 vedtatt 3.6.1981
 Løkåsåsen, Valnesfjord med plan ID 1987002 vedtatt 30.07.1987
 Reguleringsplan for GS-veg, Ankjellsvingen – Valnesfjord kirke (rv. 80) med plan ID

2000003 vedtatt 10.02.2000

Figur 3: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Planområdet vist med blå stiplet linje. Hentet
fra Fauske kommune sin kartportal. Bearbeidet av Norconsult.

I gjeldende reguleringsplaner er deler planområdet regulert til friområde (grønn), «offentlige
bygninger» (rød), trafikkformål (grå) og industri (lilla). Den sørlige/sørvestre delen av
planområdet er uregulert. Trasé for høyspentlinje er også regulert inn (jf. skravert område
gjennom friområdet nord i planområdet).

Hele området øst for planområdet mot fylkesveien (øst for eksisterende skole) er nylig regulert
til boligformål, jf. plan med plan ID 2010004.
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4.3 TILGRENSENDE PLANER

Planområdet grenser ikke til andre planer enn til de samme reguleringsplanene som er listet
opp ovenfor, jf. pkt. 4.2, som planområdet er en del av.

4.4 TEMAPLANER

I Fauske kommune er det utarbeidet et programnotat « Folkehelsearbeid i Fauske kommune
2010 – 2014.» Programnotatet legger føringer for hvordan folkehelsearbeidet i kommunen skal
gjennomføres. I notatet står det bl.a. at Fauske kommune skal være med og legge til rette for en
god start i livet og en god oppvekst for barn og unge.

NFK har i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivskartlegging. Kartleggingen
er lagt til grunn for planarbeidet.

4.5 STATLIGE OG REGIONALE PLANRETNINGSLINJER

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og
funnet at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse
med planforslaget er listet opp nedenfor:

ð• Fylkesplan for Nordland 2013-2025

ð• Regional plan – Klimautfordringene i Nordland for 2011 – 2020

ð• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)

ð• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)

ð• Naturmangfoldloven (2012)

ð• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009)

ð• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)

ð• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende

forhold

5.1 BELIGGENHET

Planområdet som er på ca. 80 daa ligger på Løkås i Valnesfjord, vest for Rv. 80. Valnesfjord er
et tettsted i Fauske kommune og ligger ca. 12 km vest for Fauske sentrum.

Figur 4: Beliggenhet. Planområdet vist med blå stiplet linje. Hentet fra Fauske kommune sin
kartportal. Bearbeidet av Norconsult.
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Figur 5: Planavgrensning (vist med blå stiplet linje). Hentet fra Fauske kommune sin kartportal.
Bearbeidet av Norconsult.

5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK

Planområdet

Nord i planområdet er det anlagt en idrettsbane/fotballbane med tilhørende «klubbhus».
Idrettsbanen er omgitt av et skogsområde. I sørøst er det bygd en barnehage med tilhørende
parkerings- og uteareal/lekeareal. Området sør for idrettsbanen er ubebygd og består av skog
og åpen slette (dyrka mark). Vest for barnehagen er det bygd én bolig med tilhørende uthus.
Mot Fylkesvei 530 er det bygd et verksted/-lagerbygg. Arealet rundt verkstedbygget er gruset og
er brukt som bussdepot/parkering i tilknytning til verksted-/lagerbygget. Vest for verkstedbygget,
mot fylkesveien står et kapell/bårehus.
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Tilstøtende områder

Planområdet grenser til sjøen i vest, et skogområde og noen boliger i nord, eksisterende skole
med tilhørende parkeringsplasser og uteareal i øst og noen boliger, kirka og kirkegården i sør.
Planområdet ligger vest for Fylkesvei 530.

5.3 STEDETS KARAKTER

Stedets karakter preges av jordbruk samt av å ligge sjønært og i landlige, grønne omgivelser.
Bebyggelsen består av spredte enkeltgårder og eneboliger i én – to etasjer.

Skoleanlegget består av to bygningskropper hvorav en av bygningskroppene er C-formet.
Bygningsdelene består stort sett av én etasje men deler av bygget er ført opp i 2 etasjer.
Gymsalen (ligger lengst vest) er ført opp med størst etasjehøyde (på ca. 6 m), men ligger noe
lavere. Den østlige delen av bygget (SFO) ligger også noe lavere.

Figur 6: Eksisterende skoleanlegg sett fra sør. Bildet tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy
(høst 2014).

Bebyggelse i planområdet

Bebyggelsen i planområdet (kapellet, verkstedbygget, bolighuset, klubbhuset og barnehagen)
har saltak og et tradisjonelt uttrykk.
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Figur 7 : Eksisterende barnehage, sett fra sør. Bildet tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy
(høst 2014).

Høydeforskjellen i terrenget gjør at eksisterende barnehage består av én etasje mot nordøst og
to etasjer mot sørvest.

Eksisterende verkstedbygg består ev én etasje pluss loft, eksisterende bolighus består av én
etasje pluss kjeller og kapellet består av én etasje.

5.4 LANDSKAP

Eksisterende skoletomt grenser til planområdet i øst og består av en høyde i terrenget, med
bratte skåninger. Toppen av høyden er planert til ca. kote 23, hvor eksisterende skolebygg med
tilhørende uteareal ligger. Mot øst skrår terrenget videre ned mot fylkesveien, mot vest skrår det
ned mot idrettsbanen og mot sørvet skrår terrenget ned mot eksisterende barnehage og videre
mot dyrka mark.

Planområdet

Store deler av den nordligste delen av planområdet (idrettsbanen) er forholdsvis flatt. Terrenget
skrår opp mot nord og øst, mens det mot vest skrår ned mot sjøen. Den sørlige delen av
planområdet er bevokst med skog og heller svakt fra øst til vest. Terrenget er brattest mot vest
(mot sjøen). Det sørligste partiet mot fylkesveien er flatere. Arealet mellom
verkstedtomta/kirketomta og skogområdet består av dyrket mark (åpen slette). Fra dette partiet
skrår terrenget noe opp mot eksisterende barnehage.

Planområdet har generelt gode solforhold og bedre vindforhold i forhold til eksisterende
skoletomt som ligger mellom ca. 15 m – 18 m høyere enn ny skoletomt.
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5.5 KULTURMINNER OG KULTURELL VERDI

Det er ikke registrert verken kulturminner/kulturmiljø eller vernet/bevaringsverdige bygg i
planområdet.

Planområdet grenser derimot mot et registrert kulturminne, Valnesfjord kirke, i sør.

5.6 NATURVERDIER

Planområdet grenser mot sjøen (Straumen) hvor det er registrert viktige artsforekomster
(marine-og fulgearter), inkludert rødlista arter. Det opplyses fra Fylkesmannen at utløpsområdet
ved Straumen er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for våtmarksfugl, bl.a. truede og
sårbare arter som makrellterne, brushane og bergand.

Planområdet grenser mot munningsområdet til Valnesfjordvatnet/-vassdraget som ligger ca. 1
km nordøst for planområdet. Dette vassdraget er laksefiskførende med bestander av laks og
sjøøret.

5.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK

Områder rundt eksisterende barnehage og skole, idrettsbanen samt områder mellom
idrettsbanen og skole/barnehage er i dag mye brukt til lek, først og fremst av barnehagen og
skolen. Det er den nordlige delen av planområdet som er mest brukt til lek og uteopphold, men
skogområdet sør for idrettsbanen er også brukt av barnehagen som nærturområde.

Det er opparbeidet stier vest og nord for idrettsbanen og gapahuk vest for idrettsbanen. Stiene
og gapahuken krever noe vedlikehold.

Strandlinja/fjæra er mye brukt i undervisningssammenheng samt til turer og fisking. Det er et
bredt område langs sjøen som er fritt for skog og kratt og som er egnet for turer og fisking.

Figur 8: Fjæra, sett fra sør. Bildet tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy (høst 2014).
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5.8 LANDBRUK

Mesteparten av den sørlige delen av planområdet er avsatt til LNF-A område i gjeldende
kommuneplan. Den nordlige delen av LNF-A område består av skog, mens den sørlige delen
består av dyrket mark. Marka har en størrelse på ca. 6 daa.

5.9 TRAFIKKFORHOLD

Biltrafikk

All biltrafikk til eksisterende skole og barnehage samt idrettsbanen skjer via fylkesveien Fv. 530
og videre via den nordre eller søndre avkjørselen.

Fv. 530 går som en sløyfe. Derfor er det ikke stor gjennomgangstrafikk på denne veien.
Fylkesveien har en ÅDT på 200 kjt./d og fartsgrense 60 km/t.

Hovedatkomst til eksisterende skole med bil skjer via den nordre avkjørselen/atkomsten. Det er
satt opp «bilkjøring forbudt»-skilt et stykke lenger opp like etter avkjørselen inn til eksisterende
boliger nordvest for skolen.

Den søndre avkjørselen/atkomstveien brukes som atkomst til idrettsbanen og barnehagen med
tilhørende parkering. Fra den søndre avkjørselen fortsetter veien videre opp til eksisterende
skole, men det er satt opp «bilkjøring forbudt»-skilt halvveis opp til skolen. Denne atkomsten er
lite brukt som atkomst til skolen.

Figur 9: Eksisterende kryss (fylkesvei/søndre atkomst), sett fra sørvet. Fylkesvei til høyre. Bildet
er tatt av Norconsult v/ Soia Rahasindrainy (høst 2014).
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Det opplyses fra skolen at ca. 10 % av elevene blir kjørt med bil til skolen, dette tilsvarer ca. 20
elever. Foreldre leverer sine barn enten på busstoppet ved Fv. 530, ved krysset mellom Fv. 530
og atkomst til skolen eller rett før forbudsskiltet.

Videre antas det at ca. 90 % av ansatte kjører bil til skolen, dette tilsvarer ca. 30 bilturer på
morgenen og 30 bilturer på ettermiddagen.

Verkstedbygget og eksisterende bolighus har egen avkjørsel fra fylkesveien like vest for den
søndre avkjørselen til barnehagen og idrettsbanen.

Mellom kappellbygget og verkstedbygget er det også opparbeidet en avkjørsel fra fylkesveien.

Gang- og sykkeltrafikk

Det er anlagt gang- og sykkelvei langs Fv. 530 fra Fornesstranda i nord og til Valnesfjord kirke i
sør. Totalt er det fire kryssinger av veier mellom skolen og Fornesstranda.

Det opplyses fra skolen at ca. 30 % av elevene går eller sykler til skolen, uavhengig av årstid.
Dette tilsvarer ca. 60 elever. Flertallet av disse kommer fra nord og bruker derfor den nordre
atkomsten til skolen. Hverken den nordlige eller sørlige avkjørselen har fortau.

Elever som kommer med skolebuss eller blir kjørt med bil går fra bussholdeplassen via gang-
og sykkelveien og videre via den nordre avkjørselen til skolen.

Kollektivtrafikk

I dag går det tre bussruter (skoleskyss) til og fra skolen. Ca. 60 % av skolens elever, dvs. ca.
120 elever blir kjørt med buss hver dag. Bussene stopper på busstopp ved Fv. 530, ca. 90 m
nord for den nordre avkjørselen til skolen.

Fra Valnesfjord går det rutebuss til Bodø og Fauske. Bussen har holdeplass ved krysset
fylkesveien/søndre avkjørsel, jf. figur 9.

Trafikksikkerhet

Eksisterende avkjørsler/atkomster til skolen er smal, uoversiktlig og bratt. Dette, sammen med
at fotgjengere og syklister ikke er separert fra kjøretøy, danner en dårlig situasjon for levering
og henting av elever.

I de siste 10 årene er det ikke rapportert noen ulykker i direkte tilknytning til skolen. På Fv. 350
(sløyfen) er det imidlertid rapport 6 ulykker (fra lettere til alvorlig).

Parkering

Nordvest for barnehagen er det anlagt en parkeringsplass som hører til barnehagen. I tillegg
parkeres det ved barnehagen (vest for bygget). Det parkeres også mellom idrettsbanen og
snuplassen.
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Det er opparbeidet biloppstillingsplass i tilknytning til eksisterende bolighus. I tilknytning til
verkstedbygget er det også opparbeidet oppstillingsplass for bil og buss.

Eksisterende skole har sin parkeringsplass på nordsiden av skoleanlegget.

5.10 BARNS INTERESSER

Deler av planområdet brukes av barnehagen, skolen og barn og unge i nærmiljøet til lek,
rekreasjon og utøving av friluftsliv, jf. kap. 5.7. Det er først og fremst arealet rundt barnehagen
og skolen og idrettsbanen samt fjæra som er mye brukt, men skogområdet sør for idrettsbanen
er også brukt av barnehagen.

Skolevei

De fleste elever som ankommer skolen til fots eller på sykkel kommer nordfra og benytter gang-
og sykkelveien langs fylkesveien og videre den nordre avkjørselen/atkomsten opp til skolen.
Den søndre avkjørselen/atkomsten som inngår i planområdet er lite brukt av elever som gang-
og sykkelatkomst.

5.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Planområdet ligger kun ca. 800 m sørvest for sentrumsområdet i Valnesfjord hvor
administrasjonsbygg, helsestasjon, butikker o.l. ligger.

5.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET

Skoleanleget er for det meste på ett plan og er derfor tilgjengelig for alle. Der bygningsdelene
ligger noe lavere er det stort sett rampe i tillegg til trappa.

Både bil- og gangatkomst til skolen (gjelder begge atkomstene) er svært bratt og tilfredsstiller
derfor ikke kravet til universell utforming.

5.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Påstående bygninger i planområdet er tilknyttet tele- og strømforsyning samt offentlig VA-nett.
Sørvest i planområdet er det bygd en pumpestasjon for avløp.
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5.14 GRUNNFORHOLD

I følge NGUs kartløsning består berggrunnen i planområdet av grus, sand og leire. Løsmassene
består av hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet (sørlige del
av planområdet) og hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt
dekke over berggrunnen (nordlige del).

Figur 10: Løsmassekart. Hentet fra NGU sin kartportal.

Det er gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet. Et sammendrag fra
rapporten fremgår av kap. 6.2.

I følge notatet fra grunnundersøkelsen er løsmassemektigheten maksimum 0,1 m ved flere av
gravegropene. Alle prøvegravingene er avsluttet i berg. Løsmassene består av siltig leire, men
løsmassene som ligger over berget består i hovedsak av sand med spredte steiner og et tynt
lag med torv.

Videre fremgår det av notatet at tomta er slak og det ikke er sprøbruddsmateriale på tomta.
Områdestabiliteten er derfor tilfredsstillende. Massene ved sletta i sørvest er derimot meget
telefarlige.

Man kjenner ikke til at grunnen i planområdet er forurenset. Ved eksisterende verkstedbygg står
det en gammel bensinpumpe. Det kan dermed ikke utelukkes at denne delen av planområdet
kan være forurenset.
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5.15 STØYFORHOLD

Planområdet er, så langt man kjenner til, ikke utsatt for verken flystøy, trafikkstøy (fylkesveien

har lav ÅDT) eller andre typer støy. Eksisterende verkstedbygg genererer ikke støy.

5.16 LUFTFORURENSNING

Planområdet er, så langt man kjenner til, ikke utsatt for luftforurensning utover det som er vanlig og
akseptabelt.
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6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 PLANLAGT AREALBRUK

Planområdet er noe utvidet mot sørvest for å få med hele kryssløsningen og tilstøtende gang-
og sykkelvei samt annen veggrunn/grøntareal på østsiden av krysset. Denne delen av
planområdet er ikke tatt med ved varsel om planoppstart. Utvidelsen anses imidlertid ikke å ha
innvirkning på naboeiendom, fylkesvei eller veisituasjonen i området. Et nytt varsel om
planoppstart vurderes derfor ikke som nødvendig.

I planområdet tenkes det lagt til rette for ny barne- og ungdomsskole og flerbrukshall. Den nye
skolen og flerbrukshallen tenkes bygd sør for idrettsbanen.

Idrettsbanen, barnehagen med tilhørende parkeringsplass og kapellet inngår også i
planområdet. Eksisterende bolighus med tilhørende uthus og verkstedbygget (sør mot
Fylkesveien) forutsettes revet.

Det planlegges bygd et menighetshus i tilknytning til eksisterende kirke (vest for planområdet)
og kapell. Det nye menighetshuset tenkes bygd i området benevnt o_R.

Det er regulert inn en grønnkorridor med bredde på 15 m langs sjøen/Straumen. Kun mindre
tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv (gang- og sykkelvei, gapahuk o.l.) tillates i
dette beltet.

Foruten ovennevnte arealformål er det, sør for utbyggingsområdet, regulert inn en ny
parkeringsplass hvor det også tenkes lagt til rette for levering og henting av elever (kiss&ride)
med bil og skolebuss. Eksisterende avkjørsel/atkomst er tatt med og er justert/rettet ut for å få
plass til gang- og sykkelveg som er regulert inn langs østsiden av atkomstveien. Snuplassen
sør for idrettsbanen er også tatt med og er noe justert.

Eksisterende fjøs/uthus nordvest for kirka er tatt med og området rundt er regulert til LNFR-
område.

Videre er det også regulert inn gang- og sykkelvei fra fylkesveien og opp til den nye
parkeringsplassen og videre langs sørvestsiden av eksisterende atkomst.

Deler av den kommunale tomten hvor pumpestasjonen ligger er regulert til «Avløpsanlegg».
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Planområdet reguleres til følgende arealformål, jf. PBLs kap.12-5 :

 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

Frittliggende småhusbebyggelse (annen eierform)

Offentlig eller privat tjenesteyting

- Undervisning (eierform offentlig)

- Barnehage (eierform offentlig)

- Kirke/annen religionsutøvelse (eierform offentlig)

Avløpsanlegg (eierform offentlig)

Idrettsanlegg (eierform offentlig)

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjørevei (eierform offentlig)

Gang- og sykkelvei (eierform offentlig)

Annen veggrunn – grøntareal (eierform offentlig)

Parkering (eierform offentlig)

 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift

Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag (eierform privat)

 Grønnstruktur

Friområde (offentlig eierform)

 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

Friluftsområde

- Friluftsområde i sjø og vassdrag (offentlig eierform)
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6.2 ANALYSER/UTREDNINGER

Det er gjort grunnundersøkelser for den sørlige delen av planområdet (gnr 56 bnr 5) hvor det
nye skoleanlegget tenkes anlagt.

Tomta foreslås planert ved nedsprenging av berg, deretter kan byggene fundamenteres på de
utsprengte bergmassene. De utsprengte massene foreslås benyttet til planering og løsmassene
til terrengarrondering.

Det fremgår også av notatet at alle horisontalkreftener forutsettes overført til grunnen langs
fundamentsålene eller til gulv på grunnen. Evt. horisontalkrefter på tvers av sålefundamenter
reduserer dimensjonerende grunntrykk vesentlig.

Det bemerkes at dersom byggingen skal foregå om vinteren må en forsikre seg om at det ikke
er teleklumper i avrettingsmassene.

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING

Den nye skolen planlegges og dimensjoneres for ca. 200 elever fordelt på 10 trinn, og 38
arbeidsplasser for lærere, administrasjon og annet personell. Det skal tas høyde for 20 %
økning i elevantall og bemanning, dvs. for ca. 40 ekstra elever og ca. 8 ekstra personell.

Det forutsettes at skolebygget planlegges med fleksible løsninger og fremtidige
utvidelsesmuligheter. Planløsningen for skole og flerbrukshall skal utformes slik at det legges til
rette for sambruk av funksjoner i anlegget, mellom ulike brukere av anlegget – både internt og
eksternt.

Tomten ligger i hellende terreng mot sjøen i vest. Ved utforming av det nye skoleanlegget må
det derfor tas hensyn til sikkerhet mht. nærhet til sjøen.

Skolebygget tenkes plassert sør for idrettsbanen og ført opp med byggehøyde på inntil 2 etasjer
Den flateste delen av tomten, best egnet for utbygging, ligger på ca. kote 6 – kote 10, og har
gode solforhold.

Flerbrukshallen tenkes plassert nord/nordøst for skolebygget. Hallen skal både dekke behovet
innen kroppsøvingsfaget i skolen og fungere som idrettshall og kulturarena for lokalsamfunnet.
Flerbrukshallen med garderober tenkes plassert slik at den ligger nærmest eksisterende
idrettsbane.

Maks tillatt bebygd areal er satt til %-BYA = 60 %, og gesimshøyde er satt til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng for ny skoletomt (o_U). Skolebygget er anslått til å ha et
bruksareal på inntil 3100 m , og flerbrukshallen på inntil 1900 m .2 2

For eksisterende barnehagetomt er maks tillatt gesimshøyde satt til 8 m og maks tillatt
mønehøyde til 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maks tillatt bebygd areal er satt til %-
BYA = 30 %.
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For eksisterende eiendom gnr 56 bnr 11 og bnr 37 hvor kapellet ligger er maks tillatt
gesimshøyde satt til kote +13 NGO og mønehøyde til kote +15 NGO. Maks tillatt bebygd areal
er satt til %-BYA = 30 %.

Byggegrenser fremgår av plankartet og er satt til 2 m mot vei og gang- og sykkelvei (gjelder ikke
for o_R) og 4 m mot naboeiendom.

Der byggegrensen ikke er vist på plankartet faller den sammen med formålsgrensen.

6.4 KLIMA/INNEMILJØ

Et godt innemiljø vil være et viktig moment ved utforming av skoleanlegget. Det tenkes valgt
materialer som ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Der evt. forurensende aktiviteter
skjer, eks. kjøkken, naturfag, kunst og håndverk, mv. skal fjerning av gasser etc. ivaretas ved
spesialavtrekk.

Hensyn til blending og forstyrrelser av undervisning skal også hensyntas ved planlegging av
solavskjerming. Vinduer og dører skal kunne åpnes, eventuelt rømmes samtidig som
solavskjerming benyttes.

Det vil bli utarbeidet en egen beskrivelse/ kravspesifikasjon for lydforhold/ akustikk. Prosjektet
skal minst prosjekteres og utføres iht. krav i NS 8175:2012 klasse C, for aktuelle romtyper.

Alle arbeids-, undervisnings- og oppholdsrom skal sikres dagslys og utsyn, god
allmennbelysning og nødvendig plassbelysning.

Utvendig plassert værføler (sol/vind) pr. fasade vil også bli ivaretatt.

6.5 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR

Planlagte bygg skal tilknyttet eksisterende kommunalt vann- og avløpsanlegg. Det forutsettes at
all prosjektering og planlegging av vann- og avløpsledninger skjer i samarbeid med vann- og
avløpsseksjonen i Fauske Kommune.

Utbygging av den nye skole tenkes basert på vannbåren varme, jf. utarbeidet romprogram.
Dette skal tas hensyn til i prosjekteringen.

Behov for ny nettstasjon må avklares med Fauske lysverk. Det forutsettes forsyning med 400V.

Planlagte bygg skal tilknyttes Fauske Kommunes datanett via fiberkabel.
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6.6 TRAFIKKLØSNING OG KJØREATKOMST

Atkomst til det nye skoleanlegget vil bli lagt via den søndre avkjørselen/atkomstveien. Påkobling
til fylkesveien er justert og veiføringen er rettet ut. Innregulert atkomst følger ellers i hovedsak
dagens veiføring og har bredde på 6 m. Snuplassen foreslås flyttet noe mot sør og dimensjonert
for buss og vogntog.

Det er lagt vekt på trygge trafikkforhold ved det nye skoleanlegget. Myke trafikanter prioriteres,
bl.a. ved å regulere inn gang- og sykkelvei langs vestsiden og østsiden (nedre del) av
eksisterende avkjørsel/atkomst og ved å skille mellom gående/syklende og bilister. Selve
skoleanlegget med tilhørende utearealer tenkes holdt mest mulig fri for biltrafikk. Det skal
imidlertid sikres kjøremulighet for servicelevering og for handikap- og utrykningskjøretøy.

Dagens atkomstforhold og parkeringsforhold opprettholdes når det gjelder barnehagen.

Den nye parkeringsplassen vil få atkomster (jf. innregulerte avkjørselspiler) fra eksisterende
avkjørsel og ikke direkte fra fylkesvei. Dvs. eksisterende verkstedbygg vil bli revet.  Som følge
av dette er det tatt inn i rekkefølgebestemmelsene at det skal settes opp fysisk sperre langs
sørsiden av eiendom med gnr 56 bnr 56, mellom eiendommen og gang- og sykkelveien når den
nye atkomsten er klar til bruk.

Eksisterende atkomst fra fylkesveien til kapellet/kirka opprettholdes.

6.7 PARKERING

Det er regulert inn en ny parkeringsplass sørøst for utbyggingsområdet.

Det er satt krav om min. 0,9 bilparkering per årsverk, dvs. 0,9 x 38 årsverk = ca. 35
parkeringsplasser, og 0,5 sykkelparkering per elev, dvs. 0,5 x 200 = ca. 100
sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkering skal løses ved skoleanlegget, dvs. innenfor o_U.

Videre er det satt krav om at min. 5 % av parkeringsplassene skal legges til rette for
forflytningshemmede.

Parkeringsplassen skal utformes på en måte som muliggjør levering og henting av elever på en
effektiv og trafikksikker måte.

Flerbrukshallen og idrettsbanen utløser behov for parkeringsplasser også på ettermiddag,
kveldstid, og helger. Parkeringsplassen tenkes også brukt i tilknytning til gudstjenester og andre
aktiviteter i kirka som ligger like sør for planområdet.
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6.8 KOLLEKTIVTILBUD

Rutebuss

Bussforbindelse til Fauske og Bodø har i dag holdeplass ved krysset/innkjøring fra fylkesveien.
Den er foreslått flyttet ca. 20 m vestover og er regulert inn i planforslaget.

Skoleskyss

Levering og henting av elever vil foregå sørøst for det nye skoleanlegget. Herfra vil elevene gå
via den nye gang- og sykkelveien. Figur 11 viser mulig løsning.

6.9 PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG

Man kjenner ikke til at det er planlagt offentlig anlegg i planområdet eller i omkringliggende
områder.

6.10 MILJØOPPFØLGING

Utbyggingsområdet har vært ubebygd og man kjenner ikke til at grunnen er forurenset.
Planforslaget legger heller ikke til rette for tiltak som krever miljøoppfølging.

Ved eksisterende verkstedbygg står det derimot en gammel bensinpumpe. Det kan dermed ikke
utelukkes at grunnen kan være forurenset her. Det er tatt inn i bestemmelsene at før
igangsetting av tiltak i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56 skal det foretas undersøkelse av
forurenset grunn.

6.11 UNIVERSELL UTFORMING

Hele skoleanlegget inkludert uteområdene, skal planlegges og utformes i forhold til prinsippet
om universell utforming og iht. krav om universell utforming i PBL/TEK10. Dette er tatt inn i
bestemmelsene.

Minst 5 % av parkeringsplassene skal legges til rette for forflytningshemmede. Disse plassene
skal ha kortest mulig gangavstand til hovedinngang. Dette er tatt inn bestemmelsene.

6.12 UTEOPPHOLDSAREAL

Kommunen ønsker å skape en aktivitetspark som legger til rette for gode opplevelser, og som
har godt omdømme med høy brukertilfredshet og lokal kulturell identitet i planområdet. I tillegg
til å være en skolegård, skal parken være en kilde til fysisk aktivitet, felles opplevelser og
individuell utfoldelse for barn, ungdom, voksne og eldre i nærmiljøet, og må derfor tilrettelegges
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for mange formål og ulike brukere. Eksempelvis skal aktivitetsparken kunne brukes til lek,
trening, naturopplevelser og rekreasjon.

Skolegården skal ha naturlige skiller mellom de ulike trinnene. Naturen rundt skolen skal tas i
bruk, både som del av skolegården og som en tilgjengelig aktivitetspark for alle. Det er viktig å
beholde naturen, tenke helhetlig og utnytte det potensiale som ligger i stedets egenhet.

Ved utforming og tilrettelegging av uteområdet må en også tenke sikkerhet i forhold til områdets
nærhet til sjøen.

Det er regulert inn en grønnkorridor med bredde på 15 m langs sjøen. Kun mindre tiltak som har
som formål å fremme allment friluftsliv tillates i dette beltet.

6.13 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER

Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Dyrkbarjord

Areal 6,5 daa

Planforslaget innebærer omregulering av ca. 6,5 daa fulldyrka mark.

Kommunens landbruksmyndighet har sett på arealmessige konsekvenser av reguleringsforslaget
med hensyn til landbruk, og har etter en vurdering ingen negative merknader til planforslaget.
Videre bemerkes det at arealet er lite og uhensiktsmessig for drift med store maskiner og
gårdbrukeren som leide arealet har skaffet seg nytt og bedre areal for høsting. Det bemerkes
også at det er god tilgang på leiejord i området.

6.14 KULTURMINNER

Planlagt tiltak vil ikke berøre kulturminner.

6.15 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Planforslaget innebærer økt skolekapasitet i Valnesfjord i forhold til dagens situasjon.
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6.16 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

Det skal anordnes utendørs avfallsløsning for ulike avfallstyper som kildesorteres. Størrelse på
containere etter avtale med renovasjonsselskapet og avd. Drift i kommunen. Det forutsettes at
kildesortering foretas og bringes ut til søppelbeholderne.

6.17 RISIKO- OG SÅRBARHET

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Nei Merknad

Naturgitte

forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare

for utglidning?

x Det er gjort grunnundersøkelser i
forbindelse med planarbeidet.

Er området utsatt for springflo/flom i

sjø/vann?

x

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/

lukket bekk?

x

Er det radon i grunnen? Det er lovpålagt krav om
radonsperre i alle nye bygninger
hvor det oppholder seg
mennesker.

Annet (spesifiser)? x

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som

kan inntreffe på nærliggende

transportårer, utgjøre en risiko for

området?

ð• Hendelser på veg x

ð• Hendelser på jernbane x

ð• Hendelser på sjø/vann/elv x

ð• Hendelser i luften x
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Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som

kan inntreffe på nærliggende virksomheter

(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for

området?

ð• Utslipp av giftige gasser/væsker x

ð• Utslipp av

eksplosjonsfarlig/brennbare

væsker/gasser

x

Medfører bortfall av tilgang på følgende

tjenester spesielle ulemper for området?

ð• Elektrisitet x

ð• Teletjenester x

ð• Vannforsyning x

ð• Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer

ved/gjennom området:

ð• Påvirkes området av magnetiske

felt fra kraftlinjer?

x

ð• Er det spesiell klatrefare i

forbindelse med master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk

av transportnett for gående, syklende og

kjørende innenfor området?

ð• Til skole/barnehage x

ð• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x

ð• Til forretning x

ð• Til busstopp x
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Brannberedskap

ð• Omfatter området spesielt farlige

anlegg?

x

ð• Har området tilstrekkelig

brannvannforsyning (mengde og

trykk)?

Brannvannsdekning skal
beregnes og eventuelle tiltak blir
ivaretatt gjennom byggesøknad

ð• Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

x

Tidligere

bruk

Er området påvirket/forurenset fra tidligere

virksomhet?

ð• Gruver: åpne sjakter, steintipper

etc.

x

ð• Militære anlegg: fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.

x

ð• Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Ved eksisterende verkstedbygg
står det en gammel
bensinpumpe. Det kan derfor ikke
utelukkes at denne delen av
planområdet kan være forurenset.
Før igangsetting av tiltak i grunn
på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56
skal det foretas miljøteknisk
undersøkelse, jf § 9.2.

ð• Annet (spesifiser)

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i

nærheten, med spesiell fare for usikker is?

x

Finnes det naturlige terrengformasjoner

som utgjør spesiell fare (stup etc.)?

x

Annet (spesifiser) x

Ulovlig

virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger

ð• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål?

x
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6.18 AVBØTENDE TILTAK/LØSNINGER ROS

Før igangsetting av tiltak i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56 skal det foretas miljøtekniksk
undersøkelse. Evt. avbøtende tiltak skal være gjennomført før igangsettingstillatelsen gis.

6.19 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Det er også satt krav om at brukstillatelsen ikke kan gis før nødvendige parkeringsplasser
(gjelder også sykkelparkering), hente- og bringefelt, gang- og sykkelvei samt snuplassen er
ferdig opparbeidet.

ð• Finnes det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten?

x
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7 Konsekvensutredning

Det er utarbeidet konsekvensutredning for tema nærmiljø og friluftsliv samt trafikk i forbindelse
med dette planarbeidet. I planprogrammet er det gjort rede for to alternative plasseringer av den
nye skolen. Konsekvensutredningsrapportene er derfor bygd opp slik at man skulle vurdere
hvilken av de to alternative plasseringene av den nye skolen som er mest gunstig.

De to alternativene er å bygge den nye skolen og flerbrukshallen på eksisterende skoletomt
(alternativ 1) eller å bygge den nye skolen og flerbrukshallen på ny tomt (alternativ 2).

7.1 TEMA TRAFIKK

I dette temaet har alternativ 2 to ytterligere alternativer som går ut på plasseringer av
parkeringsplassen, kalt alternativ 2a (parkeringsplassen plassert sørøst for skoleanlegget, i
umiddelbar nærhet til skoleanlegget) og alternativ 2b (parkeringsplassen plassert der
eksisterende verkstedbygg står, på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56, med atkomst direkte fra
fylkesveien).

7.1.1 Beskrivelse av dagens situasjon

All trafikk til skolen skjer via FV 530. Fra FV 530 er det to adkomster til skolen, den nordre og
den søndre. Adkomst til skolen med bil skjer fremfor alt via den nordre adkomsten til skolen.

Det er tre bussruter som går til og fra skolen. Bussene stopper på busstopp ved FV 530 rett
nord for den nordre avkjørselen til skolen. Derfra går elevene via den nordre adkomsten til
skolen. Dagens utforming av adkomsten er smal og bratt. Dette, sammen med at fotgjengere og
syklister ikke er separert fra kjøretøy, danner en dårlig situasjon for levering av elever.

Det fremgår av rapporten at ca. 10 % av elevene blir kjørt med bil til skolen. Det tilsvarer ca. 20
elever. Det er videre estimert at 90 % av de ansatte kjører bil til skolen. Det tilsvarer ca. 30
bilturer på morgenen og 30 bilturer på ettermiddagen. Omtrent 60 % av skolens elever blir kjørt
med buss i dagens situasjon. Det tilsvarer ca. 120 elever. Ca. 30 % av elevene går eller sykler
til skolen, uavhengig av årstid. Det tilsvarer ca. 60 elever.
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7.1.2 Konklusjon og anbefaling

Det er ikke stor forskjell mellom alternativ 1 og 2. På grunn av det faktum at to forskjellige
adkomster må brukes til skolens funksjoner og at parkeringen ikke er samlet, utpeker alternativ
1 seg som dårligst av de tre alternativene. Alternativ 2a har best mulighet for sikker kiss & ride-
løsning (henting og levering), da denne er helt separert fra øvrig parkering. Det alternativ som
anbefales er imidlertid alternativ 2b. Dette alternativ har samlet alle trafikale funksjoner på et vel
definert areal. Denne ryddige oppdelingen av harde og myke trafikanter er å anbefale, spesielt
da det gjelder et trafikkareal tenkt for barn. Alternativ 2b er det alternativet som gir enklest og
mest ryddig trafikksituasjon for elevene på skolen.

Trafikksikkerhet for alt. 2a

For alternativ 2a anbefales det at det etableres separat gang og sykkelareal på den sørvestre
siden av den søndre adkomsten til skolen. Arealet kan være separert fra kjørebanen med
kantstein eller med f.eks. gress. Arealet for syklende bør være separert fra arealet for de
gående med en skrå kantstein eller en kantstein med liten vis.

Dagens veibane for kjøretøy bør utvides slik at to biler kan passere uten å vike for hverandre.
Anbefalt bredde er 6 meter.

I alternativ 2a er det antatt at elevene vil bli kjørt med buss til dagens holdeplass ved den
søndre adkomsten til skolen. Gang- og sykkelveien langs FV 530 bør flyttes noe bak slik at
holdeplassen kan plasseres foran gang- og sykkelveien. Adkomst til kirke og bedrift bør skje
mer sør langs FV 530.

Der gang- og sykkelbanen krysser adkomsten til skolen og adkomsten til parkeringen bør det
etableres en løsning som tydelig viser at det er fotgjengerne og syklistene som har forkjørsrett.

Hvis det er inngang til skolen fra sør vil det være risiko at elever krysser parkeringsarealet for å
ta seg til inngangen på snarest måte. En mulighet å begrense dette er å etablere et gjerde på
den nordvestre siden av parkeringsplassen.

Figur 11: Forslag til trafikksikker utforming alternativ 2a.
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Trafikksikkerhet for alt. 2bfysisk

For å få til en trafikksikker utforming av alternativ 2b er det viktigste å etablere et ryddig og
gjennomtenkt areal på og omkring parkeringsplassen.

Uten noen gjennomtenkte løsninger, vil de fleste elever som ankommer til fots eller med sykkel
fra nord bruke eksisterende vei for å ta seg til skolen. Et virkemiddel for å få elevene til å bruke
den nye gang- og sykkelveien fra parkeringen er å anlegge gang- og sykkelveien øst for
parkeringen.

Det er viktig at elever som stiger av skolebussene samt elever som blir levert på kiss & ride blir
levert direkte på fortau og dermed ikke trenger å bevege seg på samme areal som biler og
busser som skal parkere. Det er også viktig at det gjennomføres en god sporingsanalyse for
bussene så de kan bevege seg uten å måtte rygge. Sagetannløsning ved bussholdeplassen(e)
anbefales.

Figur 12: Forslag til trafikksikker løsning alternativ 2b.

Muligheter til sikker levering av elever

Antall kiss & ride-plasser avhenger av hvor mange elever det er på skolen og hvor stor andel av
elevene som blir kjørt. Hvor mange elever som blir kjørt til skolen avhenger igjen av
inntaksområde, muligheter for å gå og sykle til skolen og alderen på elevene.
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Følgende er antatt for å beregne antall kiss & ride-plasser ved skolen:

Årstrinn Andel levert Antall levert 07.00 – 08.30 08.30 – 09.00

1 – 3 20 % 12 9 3

4 – 10 5 % 7 - 7

Totalt 9 10

Ved beregning av antall plasser er det antatt at kjøretøyene ankommer med jevnt intervall. I en
virkelig situasjon vil ikke dette være tilfellet. Med kun 2 kiss & ride-plasser er det derfor fare for
at det av og til vil oppstå situasjoner der det ikke er noen ledige plasser for levering. Det
anbefales derfor at det anlegges 4 kiss & ride-plasser for levering av elever.

Ved levering av elever er det gunstig om elevene kan gå rett ut av bilen til et fortau som leder
videre til skolen uten kryssing av noen vei. I både alternativ 1, alternativ 2a og alternativ 2b er
det derfor logisk å lage en høyrekjørt sløyfe for kiss & ride.

Generelt for begge alternativer gjelder at det ikke er gunstig med ryggende biler på samme
areal hvor det skal leveres barn. Hvis mulig bør det derfor anlegges leveringsplasser der bilene
ikke må rygge etter levering.

Parkering

Antall parkeringsplasser bør dimensjoneres for et større arrangement (med 500 deltakere). Et
parkeringskrav på 0,2 parkeringsplasser per deltakere utløser krav til 100 parkeringsplasser.

Fra et trafikkmessig perspektiv anbefales en samlet parkering, da det medfører færre
konfliktpunkter.

7.1.3 Valgte løsninger i planforslaget

I planforslaget er parkeringsplassen med felt for levering og henting av elever (både med buss
og bil) tenkes plassert mot fylkesveien. Dette for å få størst mulig og mest mulig
sammenhengende skoleareal.

For å begrense antall innkjørsler direkte fra fylkesveien og nær hverandre foreslås eksisterende
atkomst (søndre avkjørsel) benyttet som atkomst til parkeringsområdet. Det legges til rette for
separate avkjørsler for inn- og utkjøring til parkeringsområdet for levering og henting av elever.

Levering og henting av elever (med buss og bil) tenkes å foregå langs nordsiden av
parkeringsområdet. På denne måten vil levering og henting av elever foregå direkte på fortau.
Elevene trenger dermed ikke å bevege seg på samme areal som biler og busser som skal
parkere. Det vil si man unngår kryssing av vei og inne på parkeringsområdet.
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Det er tre bussruter som går til og fra skolen i dag. En minibuss ankommer skolen klokken
08.45 og to større busser ankommer skolen 08.55. Felt for levering og henting av elever tenkes
utformet slik at det er mulig for minst 2 busser og flere biler å parkere ved av- og
påstigningsfeltet samtidig. Det tenkes også opparbeidet midlertidig parkering for buss og biler
på denne nordlige delen av parkeringsområdet.

For å hindre at snuplassen sør for idrettsbanen benyttes ved levering og henting av elever må
det settes opp forbudsskilt.

Eksisterende atkomstvei er regulert inn med bredde på 6 m og det er regulert inn gang- og
sykkelvei med bredde på 3,5 m langs fylkesveien, og langs østsiden og vestsiden (nedre del) av
eksisterende atkomst. Innregulert parkeringsareal kan romme ca. 100 parkeringsplasser
utenom areal avsatt til levering og henting av elever. Parkeringsplassene tenkes også benyttet
ved større arrangementer.

7.2 TEMA FRILUFTSLIV

7.2.1 Beskrivelse av dagens situasjon

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

Området bærer preg av en aktiv bruk, og vil i første rekke være verdifullt som nærmiljø og som
daglig aktivitetsområde for skolen, barnehagen, idrettsplassen og frivillige lag og foreninger.

Det er spesielt skråningen mellom skolen og idrettsplassen som er i aktiv bruk – bl.a. som
bålplass for barnehagen. Valnesfjord Barnehage bruker skogsområdet vest for barnehagen som
nærturområde. Det var tidligere planlagt en klatrejungel i dette området, men dette ble ikke
realisert. Vest og nord for idrettsplassen er det opparbeidede stier. Det er en gapahuk vest for
idrettsplassen, men stiene og gapahuken krever noe vedlikehold.

Langs Straumen foregår det fritidsfiske – spesielt etter sjøørret om våren / sommeren.
Straumen er en populær fiskeplass for fritidsfiskere i hele Salten-området. Straumen regnes
som saltvann oppstrøms til den gamle veibrua, og derved ikke underlagt privat fiskerett.
Adkomsten til Straumen er enkel, og det er et bredt område langs Straumen som er fritt for skog
og kratt og derved meget godt egnet for fluefiske og fiske med stang.

Influensområdet (omfatter Løkåsåsen mellom hovedvegen og Straumen, barnehagen,
Idrettsplassen og strandsonen langs Straumen) vurderes å ha verdi Stor verdi for nærmiljø og
friluftsliv.

Omfanget av alternativ 1 i anleggsfasen vurderes som «forringet / middels negativt» for
nærmiljø og friluftsliv. Omfanget av alternativ 1 i driftsfasen vurderes som «noe forringet / lite
negativt».

Omfanget av alternativ 2 i anleggsfasen vurderes som «noe / middels forringet / lite/middels
negativt» for nærmiljø og friluftsliv. Omfanget av alternativ 2 i driftsfasen vurderes som «noe
forbedret / lite positivt».
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7.2.2 Konklusjon og anbefaling

Som det framgår av konsekvensutredningsrapporten, jf. kap 7.1 og kap 7.2, vil alternativ 2 være
bedre enn alternativ 1 for nærmiljø og friluftsliv spesielt i anleggsfasen men også i driftsfasen.

Som avbøtende tiltak anbefales sikring og opparbeiding av gode adkomstmuligheter / stier fra
parkeringsplassen ned mot Straumen.  Videre fremgår det at det bør vurderes å sette opp en ny
gapahuk evt. oppgradere den eksisterende.

7.2.3 Valgte løsninger i planforslaget

Kommunen ønsker å skape en aktivitetspark som legger til rette for gode opplevelser, og som
har godt omdømme med høy brukertilfredshet og lokal kulturell identitet. I planforslaget er det
regulert inn en grønnkorridor langs sjøen. Tiltak som hindrer allmenn ferdsel og utøving av
friluftsliv (herunder fisking) tillates ikke. Kun mindre tiltak som har som formål å fremme allment
friluftsliv tillates (gapahuk o.l.) i dette beltet.

Grønnkorridoren skal gjøres tilgjengelig enten via gang- og sykkelveien som tenkes opparbeidet
til snuplassen eller gjennom skoleområdet via tråkk/sti.

Den nye skolens utearealer tenkes å betjene ulike aktiviteter, både innenfor og utenfor skoletid
og vil være en del av nærmiljøets aktivitetstilbud, både mhp. sport, lek og forskjellige
arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr skal derfor være tilgjengelig og brukbart
for alle.
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 OVERORDNEDE PLANER

Store deler av den sørlige delen av planområdet er avsatt til «landbruks-, natur- og
friluftsområde» eller LNF A-område i gjeldende kommuneplan. I følge bestemmelsene til
arealdelen tillates ikke andre tiltak enn de som er knyttet til stedbunden næring innenfor
områder merket LNF-A. Videre innebærer planforslaget omregulering fra industriformål til
«offentlig tjenesteyting». Planforslaget er med andre ord i strid med gjeldende arealdel.

Kommunen har som intensjon å inngå et makebytte om eiendom gnr 56 bnr 55 (der
verkstedbygget står) og har vært i diskusjon med eier.

Nærmere om konsekvenser av planforslaget for landbruket og nærmiljø og friluftsliv er redegjort
nedenfor under kap. 8.5 og 8.12.

8.2 LANDSKAP OG STEDETS KARAKTER

Planlagt tiltak, dvs. det nye skolebygget og flerbrukshallen vil ligge lavere i terrenget i forhold til
eksisterende skoletomt. Tiltaket vurderes ikke å forringe hverken utsikt eller solforhold i forhold
til omkringliggende bebyggelse.

I hvor stor grad eksisterende trær bevares er avgjørende for i hvilken grad det nye
skoleanlegget vil bli eksponert for omgivelsene. Tatt i betraktning at det nye skolebygget
kommer til å bli et viktig anlegg i nærmiljøet er det samtidig et ønske om å vise det frem.

Det nye skoleanlegget ønskes å fremstå som et moderne og framtidsrettet anlegg. Anlegget
skal fungere effektivt og rasjonelt, og stå fram som tydelig og med et uttrykk som speiler god
kvalitet. Skolebygget bør gjenspeile, vektlegge og utnytte naturen rundt, med nær tilgang til sjø,
skog og fjell. Det ønskes et bygg som er åpent, lyst og luftig.

8.3 NATUR- OG KULTURVERDIER

Utbygging av den nye skolen og flerbrukshallen vil ikke berøre kulturminner og vil heller ikke
berøre hverken Valnesfjordvassdraget (som er laksefiskførende med bestander av laks og sjøørret)
eller utløpsområdet ved Straumsnes (som er en viktig hvile-, raste- og overvintringsplass for
våtmarksfugl) direkte. Evt. tilrettelegging ift. friluftsliv (herunder fisking) vil kunne føre til økt bruk av
strandsonen.
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8.4 REKREASJONSBRUK OG UTEOMRÅDER

Planforslaget medfører at skogområdet som brukes av barnehagen som nærturområde blir
omdisponert til utbyggingsformål. Til gjengjeld tenkes den nye skolens utearealer å betjene
ulike aktiviteter, både innenfor og utenfor skoletid og vil være en del av nærmiljøets
aktivitetstilbud.

8.5 TRAFIKKFORHOLD

I forhold til dagens situasjon legger planforslaget til rette for en forbedret trafikksituasjon både
når det gjelder levering og henting av elever, parkeringssituasjonen og atkomstforhold.

Det er tatt hensyn til økt trafikk langs  o_KV i forbindelse med parkering ved fotballbane og f_P.

Krysset inn til skoleområdet er forskjøvet lengre mot sørvest for å gi bedre siktforhold. Det blir i

tillegg etablert gang- og sykkelvei nordøst for o_KV for å ta hensyn til myke trafikanter som

kommer fra Strømsnes.

8.6 BARNS INTERESSER

Tiltaket vurderes å komme barn og unge til gode, både fordi det legger til rette for utbygging av
en ny skole men også fordi det legger til rette for variert tilbud for fysisk aktivitet ute og tryggere
forhold for myke trafikanter.

8.7 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Planforslaget vil bidra til økt skolekapasitet i Valnesfjord og omegn.

8.8 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET

Den delen av planområdet som tenkes gjennomført byggetiltak er forholdsvis flatt. Planforslaget
legger til rette for forbedret atkomstsituasjon enn dagens.

8.9 ENERGIBEHOV

Det nye skoleanlegget skal fremstå som et miljøvennlig anlegg, med fremtidsrettede
energiløsninger.

Energiforsyning i bygningen skal baseres på energi- og miljøeffektive løsninger som
tilfredsstiller gjeldende byggeforskrifter. Anlegget skal tilfredsstille energiklasse A (skole). Ved
prosjektering skal energitiltaksmodellen benyttes mht. bygningens energiforbruk.
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Det skal etableres reservekraft / nødstrøm i bygningen.

8.10 ROS

ROS-sjekklista er gjennomgått, jf. kap. 6.17 og fylt ut.

Det kan være fare for forurensning i grunn på eiendom gnr 56 bnr 55 og 56. Før igangsetting av
tiltak i grunn skal det foretas miljøteknisk undersøkelse.

8.11 JORDRESSURSER OG LANDBRUK

Tiltaket berører dyrka jord og skog. Kommunens landbruksmyndighet har sett på arealmessige
konsekvenser av reguleringsforslaget med hensyn til landbruk og har konkludert med at de
samfunnsmessige hensyn vurderes så store at landbruksmessige hensyn må vike.

8.12 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Ved manglende fall på avløpet fra planlagte bygg til eventuelt påkoblingspunkt ved eksisterende
pumpestasjon må det etableres egen pumpestasjon som hendler avløpsvannet fra
skoleanlegget til det hovedavløpsnettet ved den eksisterende pumpestasjonen

Det er ikke utbygd fjernvarme i området. Egen brønnpark for skole- og flerbrukshall må evt.
anlegges.

8.13 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Utbygging av en ny skole med tilhørende uteareal og parkeringsareal samt flerbrukshall vil få
direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

8.14 INTERESSEMOTSETNINGER

Det vises nærmere til kap. 8.4 og 8.11 ovenfor.

8.15 AVVEINING AV VIRKNINGER

Virkningene for lokalsamfunnet ved gjennomføring av planforslaget, vurderes totalt sett å være
en bedring fra dagens situasjon – med økt kvalitet og skolekapasitet, ny flerbrukshall og
forbedret trafikksituasjon.
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9 Avsluttende kommentar

Valnesfjord skole og flerbrukshall skal bli et møtepunkt for bygda både i form av å være skole,
men også på kveldstid som kultur-/ idretts- og samfunnshus. Det skal være et anlegg som er
funksjonelt til større arrangementer som f.eks. konserter, ulike turneringer, loppemarked osv.
Det vil bli lagt vekt på muligheter for sambruk og fleksible løsninger.

På Valnesfjord skole vektlegges «fysisk utfoldelse i friluft». Elevene skal inviteres til å være ute i
friminuttene, og uteområdene skal være innbydende, engasjerende, motiverende og skal
gjenspeile naturen rundt.
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Saksutredning:

1. gangs behandling

Dahl Bygg AS fremmer forslag til detaljregulering for Vollgata 44. Utarbeidelse av
planforslag og plankart er utført av Unikus AS.

Planområdet ligger i et etablert boligområde og grenser i vest til Vollgata. I nord og sør
grenser planområdet til boligbebyggelse. I øst grenser planområdet mot Follaveien (E6).
Planområdet er avgrenset av senterlinjen til Vollgata i vest og av eiendomsgrenser i nord, sør
og øst. Størrelsen på planområdet er 6.2 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for til sammen 10 nye eneboliger samt to
firemannsboliger.

Planforslaget inneholder følgende arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Renovasjonsanlegg og Lekeplass.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Offentlig veg, felles veg, gang- sykkelveg,

annen veggrunn – grøntareal.

Området omfattes av reguleringsplan for Folloveien (E6), stadfestet 15.03. 1982. For øvrig er
planforslaget i tråd med eksisterende plan.

Området er sjekket mot tilgjengelige naturdatabaser og det er ikke funnet forekomster som
kan trues/ødelegges av tiltaket.

Risiko og sårbarhetsanalyse er vedlagt planbeskrivelsen. Rådmannen tar vurderingen til
etterretning og konkluderer med at det ikke finnes kjente forhold/hendeler, hverken naturlige
eller menneskeskapte, som virker inn på arealbruken i planområdet.



Det er utført en geoteknisk vurdering av planområdet av Taule AS. Det konkluderes med at
området vurderes som bebyggbart for tenkte tiltak, men gravplan og fyllingsplan må
detaljprosjekteres av geoteknisk prosjekterende.

Planprosess fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med bakgrunn i
oppstartsmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt.

Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. hos barnas representant,
representantene for miljø/friluft og VVA.

Uttalelse fra barnas representant:

Det ser ut til at barn og unge er godt ivaretatt i planene, og jeg har ingen innvendinger til
forslag til detaljregulering for Vollgata 44.

Det fremkommer ellers ingen merknader gjennom den interne høringen. 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 detaljregulering for Vollgata 44 ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Det fremsettes følgende forslag til nytt veinavn innenfor planområdet, jf.
Stadnamnloven § 5:

ð• Nytt veinavn Wallyskogen

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

2. gangs behandling

Dahl Bygg AS fremmer forslag til detaljregulering for Vollgata 44. Utarbeidelse av
planforslag og plankart er utført av Unikus AS.

Reguleringsplanen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 22.01.2016 - 17.03.2016. Det
er innkommet 8 uttalelser til planforslaget. Ingen innsigelser til planen fra offentlige
myndigheter.

Hver enkelt merknad er innført i sin helhet og deretter er det gjort en vurdering/anbefaling
vedrørende problemstillingen slik den framstår.

Fylkesmannen i Nordland, 15.03.2016

Støy:



Foreliggende støyutredning fra COWI AS slår fast at det for å innfri grenseverdien i T-
1442/2012 vil være nødvendig med støyskjermende tiltak mot E6. Selv etter støyskjerming vil
imidlertid ikke alle boliger få tilfredsstillende støynivå på alle fasader, og noen balkonger og
en del av en terrasse vil bli liggende i gul sone.
Det er i støyutredningen pkt. 4.1 beskrevet en fire meter høy støyskjerm mot E6 på følgende
måte: «Støyskjermen må etableres i hele planområdets bredde mot E6, og videreføres ca. 15
m inn langs sidene på tomta. Skjermens totale utstrekning vil være ca. 65 m».
Av planbeskrivelsen fremgår det imidlertid at planlegger i senere samtale med COWI har
kommet frem til at det sannsynligvis vil være minst like effektivt å legge støyskjermene langs
E6 mot naboer i sør og nord, og at planområdet derfor er utvidet rundt disse støyskjermene.
Plankartet som er ute til offentlig ettersyn viser en rett støyskjerm mot E6 i ca. 62 meters
lengde.
Støyutredningen er utført med andre forutsetninger enn det planforslaget legger opp til, og
utforming, effekt og plassering burde vært beskrevet/beregnet i den støyfaglige utredningen.
Fylkesmannen mener det ikke er dokumentert at støykravene lar seg oppfylle i prosjektet.
Foreslått bestemmelse om støy og støyskjerming er imidlertid tilfredsstillende, under
forutsetning av at krav til dokumentasjon også gjelder for støynivå på uteplass og utenfor
vindu med støyfølsom bruk. I bestmmelsene er det sagt følgende:
«Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå ihht NS 8175, klasse C som tilsvarer
30 LpA,eq,24h(db). Maks støynivå for uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk er for
støykildene vei, hhv 55, 58 og 52 Lden. I soverom gjelder dessuten maksnivå fra
utendørskilder 45 LpAmax (dB), natt kl. 23-07.
Tiltak for støyskjerming, som vist på plankartet skal ferdigstilles før det kan gis
brukstillatelse».
Kommunen bør imidlertid fjerne henvisningen til støygrensene for støykildene bane og
flyplass (Lden 58 og 52 dB), da disse ikke er relevante i saken. Bestemmelsen viser til
støykilden vei, og det er da bare Lden 55 dB som bør stå der.

Før byggetillatelse kan gis, må det utføres nye støyberegninger som tar utgangspunkt i den
støyskjermingen som faktisk blir vedtatt. Denne må benyttes som grunnlag for å vurdere om
støykravene er oppfylt i prosjektet.
Fylkesmannen vil påpeke at reguleringsplanen slik den foreligger setter begrensninger når
det gjelder lengden på støyskjermen. For å sikre at planen som vedtas faktisk gir grunnlag for
den skjerming som er nødvendig for at støykravene skal være oppfylt i prosjektet, vil vi
anbefale at det utføres en ny støyberegning som tar utgangspunkt i nå ønsket utforming av
støyskjermen. Vi antar også at naboeiendommer nord og sør for planområdet og som ligger
mot E6 vil kunne ha nytte av en noe lenger støyskjerm enn det som fremkommer av plankartet.
Dette burde også vært vurdert og håndtert i planarbeidet. Vi antar at utbygger vil være
avhengig av samarbeid med disse berørte eiendommene for plassering av støyskjerm ihht til
plankart.
Dersom også ny støyutredning skulle vise at bebyggelse blir liggende i gul sone, bør det
vurderes andre avbøtende tiltak som vil gi tilfredsstillende støyforhold. Det fremgår av T-
1442/2012 at kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av bl.a. nye boliger i gul
sone. Kommunen skal kreve en støyfaglig utredning, som bør belyse innendørs og utendørs
støynivå ved alternative løsninger for plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak.
Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.
Planlagt bebyggelse tegnet inn på plankartet stemmer etter det vi kan se heller ikke helt
overens med den bebyggelse støyutredningen har tatt utgangspunkt i.
Barn og unges interesser:



Det er i bestemmelsene sagt at de til enhver tid gjeldende krav til leke- og uteoppholdsarealer
skal oppfylles og dokumenteres ved utomhusplan, og det er foreslått en egen bestemmelse (§
3.4) om at det skal etableres nærlekeplass og med krav om gjerde mot vei og parkering.
Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at det er knyttet noen rekkefølgebestemmelse til kravet
om at nærlekeplasser skal etableres. Bestemmelsen om at uteområder skal være opparbeidet i
henhold til tillatelsen før det gis midlertidig brukstillatelse, ser ut til å være knyttet til det
private uteområdet ved hver enkelt bolig.
Fylkesmannen ber om at det også gis en rekkefølgebestemmelse som sikrer at lekeplassene
beskrevet i reguleringsbestemmelsenes § 3.4 opparbeides før boliger tas i bruk. Det må i
denne sammenheng foretas en vurdering av hvilke lekeplasser som er nødvendige for de
enkelte boligene, dersom det ikke legges opp til at alle boligene skal bygges samtidig. Det bør
gis en rekkefølgebestemmelse som sikrer at også barn som blir boende i de boligene som
etableres først har tilgang til lekeplass.

Vurdering/konklusjon

Det er i rekkefølgebestemmelsene gjort krav om stegvis ferdigstillelse av lekeplasser får det
gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest:

§ 7 c: F _lek 1 skal før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for område B2,
være opparbeidet i henhold til tillatelsen. F _lek 3 skal før det gis midlertidig brukstillatelse
eller ferdigattest for område B3, være opparbeidet i henhold til tillatelsen. F _lek 2 skal før
det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for område B1 og B4, være opparbeidet i
henhold til tillatelsen.

På bakgrunn av innspillet angående støy er støykrav i forhold til støykildene bane og flyplass
fjernet fra bestemmelsens § 2.

Nordland fylkeskommune, 10.03.2016

Uttalelse - detaljregulering - bnr 103 gnr 6 - Vollgata 44 - Fauske kommune
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende
uttalelse:

Planfaglig uttalelse
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.

Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i
konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Bestemmelse om varslingsplikt ved
eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner under markinngrep inngår i forslag til
reguleringsbestemmelser. Avdelingen har ingen kulturminnefaglige merknader til
planforslaget.
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Vurdering/anbefaling



Ingen merknader.

Statens vegvesen Region Nord, 09.02.2016

Viser til brev fra Fauske kommune datert 22.01.2016. Høringsuttalelsen sendes
Fylkesmannen i Nordland med kopi til kommunen, siden Statens vegvesen er med i forsøk om
samordning av statlige innsigelser.

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan
(NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 10 nye eneboliger og to
firemannsboliger. Atkomster planlegges fra eksisterende avkjørsel og fra en ny avkjørsel fra
Vollgata. Planen omfatter også internveger, parkering og lekeplasser. Området er i dag
regulert til boligformål.

Vår vurdering:
Planområdet ligger i Fauske sentrum og grenser i øst mot E6 som har betydelig trafikk. I
planarbeidet er det utarbeidet er støyfaglig rapport som konkluderer med at området må
støyskjermes mot E6 for å tilfredsstille kravene i støyretningslinjen T-1442/2012.

I vårt innspill til oppstart av planarbeidet ba vi om at plassering av støyskjermen skulle
godkjennes av Statens vegvesen. I tillegg ba vi om å få reguleringsplanen på forhåndshøring
før offentlig ettersyn. Disse punktene er ikke referert i våre innspill i planbeskrivelsen og er
beklageligvis ikke fulgt opp i dette planarbeidet.

Planfaglig mangler med støyskjermingen:
I støyrapporten er støyskjermen plassert i eiendomsgrensen mellom boligområdet og gang-
/sykkelvegen langs E6 og bøyd inn langs naboeiendommene på begge sider av planområdet. I
reguleringsplanen er imidlertid støyskjermen endret noe og det får betydning både for
skjermingseffekten og for den planlagt gangatkomsten fra planområdet og ut til gang-
/sykkelvegen langs E6. Videreføringen av støyskjermen langs gang-/sykkelvegen med omlag
10-17 meter i begge retninger kan kompensere for innbøyingen langs nabogrensen.
Nøyaktige skjermlengder i begge retninger må imidlertid beregnes/angis av den støyfaglige
konsulenten. Samtidig må støyskjermen ha en nedtrapping av høyde i avslutningene i begge
ender av estetiske grunner, jfr. § 2 i fellesbestemmelsene om estetikk.

Det er planlagt en åpning i støyskjermen for tilgang til gang-/sykkelvegen langs E6. Slik
planen er utformet vil skjermingseffekten i planområdet bli redusert i forhold til
støyrapporten med en åpning i skjermen. Frisikten mellom syklende på gang-/sykkelvegen og
syklende som kommer gjennom støyskjermen blir dårlig med den planlagte åpningen. Her må
det etableres en sluse i støyskjermen som både demper vegtrafikkstøyen og som demper farten



på de som kommer syklende fra planområdet og ut på gang-/sykkelvegen. Slusen må utformes
riktig i forhold til gang-/sykkelvegen og den må ha universell utforming.

Gang-/sykkelvegen langs E6 går i en rett linje, mens eiendomsgrensen har noe varierende
avstand fra gang-/sykkelvegen. Slik støyskjermen er utformet får den en utbuling på midten
som ikke blir pent. Har må støyskjermen justeres på plankartet og legges parallelt med gang-
/sykkelvegen og i en fast avstand på minimum 3 meter fra gang-/sykkelvegen.

Siden støyskjermen plasseres innenfor byggegrensen fra E6 må byggetegninger for plassering
og utforming av støyskjermen godkjennes av Statens vegvesen før det gis byggetillatelse. Det
må medtas som en rekkefølgebestemmelse.

Støyskjerm med høyde på 4 meter blir ruvende og krever omfattende fundamentering. Det bør
derfor vurderes å kombinere en støyvoll med en lavere støyskjerm på toppen. Denne
løsningen er litt mere arealkrevende og skjermen må da legges med litt lengre avstand fra E6.

Planfaglig mangel med byggegrense:
Byggegrensen fra midten av E6 må målsettes på plankartet slik at byggegrensen kan
kontrolleres i ettertid.

Vi ber om at våre merknader tas inn på plankartet og medtas i bestemmelsene. Vi ber også
om at endret reguleringsplan sendes til Statens vegvesen for gjennomgang før kommune-
styret vedtar planen.

Vurdering/konklusjon

Det har vært en tett dialog mellom Vegvesen og forslagsstiller og det ble derfor vurdert at det
ikke var behov for å sende planen til forhåndshøring hos Vegvesenet.

Det settes krav i bestemmelsene om etablering av sluse gjennom støyskjerm ut på gang-
sykkelvei langs Follaveien (E6).

I rekkefølgebestemmelsene er det gitt krav om at byggetegninger for plassering og utforming
av støyskjermen godkjennes av Statens Vegvesen før det gis byggetillatelse.

Det er utført endringer av støyskjermen i plankartet med bakgrunn i krav fra Statens vegvesen
og nye utførte støyberegninger. I sør er skjermen utvidet langs hele eiendommen til 103/793.
Denne utvidelsen, samt plassering inn på eiendommen er skriftlig akseptert av hjemmelshaver
tilhørende 103/793.

NVE, 04.03.2016

Vi viser offentlig ettersyn datert 22.01.2016. Nordland fylke er med i forsøk om samordning
av statlige innsigelser, derfor sendes høringsuttalelsen til Fylkesmannen med kopi til Fauske
kommune.



NVE er nasjonal forvaltningsmyndighet for forebygging av skredulykker, tiltak som berører
vassdrag og vassdragsrelatert fare og elektriske anlegg. Direktoratet er derfor høringspart i
plansaker hvor energianlegg, vassdrag og skredutsatte områder berøres.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for til sammen 10 nye eneboliger samt 2
firemannsboliger. Eksisterende hus på tomten vil bli revet. Det er i kommuneplanens arealdel
stilt krav om detaljreguleringsplan for området.

Grunnforhold
I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består planområdet av tykk
havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges
ny bebyggelse på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene
er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i
området, jfr. rapport datert 04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet.
Plandokumentene skal på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert
og tatt hensyn til. Vi synes derfor det er positivt at det er foretatt en geoteknisk vurdering, jfr.
konsulentfirma Talus sin geotekniske vurdering for reguleringsplan Vollgata 44, datert
01.09.2015.

Denne konkluderer med at planområdet vurderes som bebyggbart for tekniske tiltak, men at
utgravinger og fyllinger må detaljprosjekteres av geoteknisk prosjekterende. Videre er det i
planbestemmelsene stilt krav om at ved søknad om igangsettingstillatelse av tiltak i grunn
skal det foreligge kartlegging av grunnforholdene med eventuell tiltaksplan for stabilitet.
Under forutsetning av at vilkårene som er satt i Talus sin geotekniske vurdering følges, har
ikke NVE ytterligere merknader til detaljreguleringsplan for Vollgata 44, Fauske.

Vurdering/konklusjon

Tiltak i grunnen følges opp i byggesak.

Sametinget, 25.01.2016

Vi viser til Deres brev av 22.01.2016.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget
på det nåværende tidspunktet.

Sametinget er tilfreds med at aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 1978 nr.
SO om kulturminner  (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsenes  §
7. d.  Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete
ifølge lov 9. juni 1978 nr. 5O om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt a
skade eller skjemme fredet kulturminne , eller sikringssonen pa 5 meter rundt kulturminnet, jf.
kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland  fylkeskommune  - Kulturrninner i Nordland.



Vurdering/anbefaling

Ingen merknader.

Fauske kommunal råd for likestilling av funksjonshemmede, 29.02.2016

FUN ser positivt på at universell utforming og tilgjengelighet vil bli ivaretatt i prosjektet.

Vurdering/anbefaling

Ingen merknader.

Fauske eldreråd, 03.03.2016

Fauske Eldreråd har følgende merknader til forslag til detaljregulering for Vollgata 44:
Støyveggen mot Follaveien med høyde 4 meter må helst ha en åpning, slik at gående kan
komme ut på fortauet mot sentrum. Det må ikke bli slik at alle må gå ut til Vollgata og videre
rundt til sentrum.

Vurdering/anbefaling

Det vil bli åpning av støyskjerm mot gang- og sykkelvei langs Follaveien.

Lars Harald Lundbakk og Gro-Anita Olsen, 17.03.2016

Ønsker med dette å komme med merknad til planforslaget for Vollgata 44.
Vi må først få utrykke at det er gledelig å se at et område som har vært svært gjengrodd over
mange år har blitt ryddet for høye trær. Det er helt klar et ønske fra naboer i området at
tomten blir forskjønnet og opparbeidet til boligformål. Fauske kommune trenger
sentrumsnære boliger.
Merknaden kommer ift utnyttelsesgraden av Vollgata 44. Det fremkommer av
planbeskrivelsen i prosjektet at tomten deles inn i fire seksjoner med en utnyttelsesgrad på
henholdsvis, to seksjoner på 47% utnyttelse og to seksjoner på 50% utnyttelse.
Vi mener at en denne økningen av utnyttelsesgraden av tomten er i sterk kontrast til øvrig
bebyggelse i området. Vi ber derfor planutvalget begrense denne utnyttelsesgraden på en slik
måte at ny bebyggelse vil stå mer i stil med de omkringliggende tomters utnyttelsesgrad.
Vi er klar over at det er ønskelig både fra fylkeskommunale og kommunale hold at det skjer
en fortetting i bynære områder. Men en fortetting av boligområdene må ikke gå ut over trivsel
til alle oss som bor i området fra før. Fauske kommune har som visjon at alle skal trives,
nettopp det å ta hensyn til at nyetableringer passer inni områdene og ikke i for stor grad
spriker i form og størrelse skaper trivsel hos innbyggerne.
Fylkesmannen verner områder med sjeldne planet og fugler. Vi ber planutvalget «verne»
Fauske kommune på en slik måte at vi skaper fortetting på en slik måte at vi får luftige hager i
villaområdene.



Fauske kommune har mange uutnyttede tomter som bør bebygges, men de bør bebygges på en
måte som gjør at vi oppnår trivsel både hos de som allerede bor der og til de som får seg nye
boliger.
En reduksjon av utnyttelsesgraden, og derigjennom en reduksjon fra 18 til 9 boenheter vil
kunne tilfredstillelse boligområdet på en god måte samtidig som vi fikk fortettet boligområdet.
Vi er ikke direkte berørt av denne utbyggelsen. Vi er imidlertid engstelig for at hvis
utnyttelsesgraden blir som foreslått kommer det til å skape presedens for de tomter som står
ledig i området, samt for de hus som i fremtiden blir solgt i området.
Fauske, byen der alle skal trives.
Vennlig hilsen,
Lars Harald Lundbakk og Gro-Anita Olsen

Vurdering/anbefaling

Vollgata ligger i et sentrumsområde som Fauske kommune ønsker å fortette. I den kommende
kommuneplanen for Fauske sentrum legges det opp til en utnyttelsesgrad på 50 %-BYA for
dette området. Det er viktig å merke seg at parkering også inngår i grad av utnytting.
Rådmannen ser at det er viktig å fastholde den forslåtte grad av utnytting for kunne utnytte
eksisterende infrastruktur og de tjenestene som er tilgjengelig i sentrum. Med tanke på
byutvikling av Fauske, der man ønsker at flere mennesker oppholder seg i sentrum, vurderer
rådmannen at det er forsvarlig å fortette dette sentrumsnære boligområdet uten at det går
utover trivselen.

Jan Stavrum, 16.03.2016

Som nabo vil jeg uttrykke tilfredshet over at eiendommen endelig blir tatt i bruk til
boligformål. Forholdene på eiendommen har endret seg vesentlig opp gjennom årene, og for
naboskapet både på sør- og nord-siden har den overgrodde eiendommen vært til stor
sjenanse og ulempe over mange år.

Til det foreliggende planforslaget og konsekvenser  knyttet til dette vil jeg komme med følgende
kommentarer/merknader:

Feltet ligger midt i et boligområde med høy bokvalitet. Planforslaget bygger på en vesentlig
høyere utnyttelsesgrad enn det som er situasjonen  i tilgrensende områder. Med den tettheten
som planen legger opp til er det viktig at form og høyde på husene er avstemt til eksisterende
bebyggelse. Således  bør alle hus i området bygges med skrått tak (sal-/pulttak). Flatt tak vil
bryte med øvrig bebyggelse og bør ikke tillates.

Planen foreslår mønehøyde på inntil 9 meter og gesimshøyde på inntil 8 meter. Høyden skal
måles fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette er høyere enn det som er høyden på de fleste
av husene som grenser til planområdet. Byggehøyden vil være viktigst for bebyggelsen på
nordsiden av feltet, og husene ifelt B3 og B4 bør ta særlig hensyn til dette. Begrepet
«gjennomsnittlig planert terreng» er et tøyelig begrep og foreslås sløyfet og erstattes med en
mer entydig bestemmelse.



Planbeskrivelsen legger vekt på at den nye bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bebyggelse.
Det vil da være rimelig å forvente at nivået det skal bygges på og måles ut fra, fastsettes i
forhold til eksisterende bebyggelse.

Planen bygger på at alle eneboligene får carport, mens for de to 4-manns boligene forutsettes
parkeringsplasser fordelt på flere små felt. Sett i lys av at feltet skal være en prøve på tett,
sentrumsnær bebyggelse (som er fornuftig) med høy kvalitet på utearealene, bør alle boligene
bygges med carport/garasje. For 4-manns boligene vil parkering i underetasje/under bakken
være en langt bedre løsning. Med en slik løsning vil det også bli mulig å anlegge en lekeplass
midt i feltet med høy kvalitet til erstatning for 3 mindre plasser rundt om i feltet. (Parkering
under bakken vurderes i tillegg å kunne gi rom for en bolig til innenfor foreslåtte
utnyttelsesgrad)

I beskrivelsen om trafikale forhold sies det:

Pkt 6.7 Trafikkløsning- «Omradet er godt utbygd med fortau til skoler og ned til sentrum.
Området er relativt lite trafikkert.»

Pkt 8.9 Trafikkforhold- «Boligbebyggelsen i Vollgata 44 vil føre til økt trafikk i
Vollgata.... Vollgata blir belastet med  17 nye enheter. Veien er pr i dag ikke  veldig
belastet, da den pr i dag fungerer som adkomstveg  til bebyggelsen  rundt og ikke som
gjennomkjøringsveg til andre felt».

Dette er en beskrivelse som ikke er dekkende for situasjonen og i samsvar med det vi som
beboere opplever. Trafikken i Vollgata har økt merkbart opp gjennom årene. Bortsett fra at
gata har fått asfaltdekke og ny belysning er standarden for øvrig uendret fra det den var på
50-tallet. Det er mange barn som bruker Vollgata til skoleveg, og gata benyttes mer og mer
til gjennomkjøring, også av store kjøretøy (buss/lastebil/trailer). Med utbyggingen av
Wallyskogen bør derfor kommunen følge opp med opprusting av Vollgata med ensidig
fortau og eventuelt fartsdempende tiltak.

Vurdering/anbefaling

Det er i utgangspunktet gjort begrensninger på tillatt mønehøyde for å ta hensyn til
eksisterende bebyggelse. Planområdet skrår nedover mot sør og en maksimal mønehøyde på 9
m vurderes som akseptabelt. Sol- og skyggeberegninger viser at nærliggende bebyggelse ikke
vil få ulemper i forhold til sol og skygge. Generelt vil man ved en naturlig fortetting forvente
noe redusert sikt.

Utarbeidelse av planområdet er utført med bakgrunn i en kostnadsramme hos forslagsstiller.
Opparbeidelse av parkering under bakken kan være en svært krevende og dyr løsning med
tanke på de grunnforhold som er i sentrum og ellers i Fauske kommune.

Reguleringsplanen vil gi tilknytning til gang/sykkelvei langs Follaveien, noe som også
kommer øvrige beboere i Vollgata til gode.



Når det gjelder gjennomkjøring av store kjøretøy så vil Fauske kommune vurdere å skilte
forbud mot gjennomkjøring. Veien er av god kommunal standard med svært god belysning.

Brigt Kristensen, 03.02.2016

Fødd og oppvaksen her og som tidligare grunneigar vil eg komme med noen opplysningar om
historia til det aktuelle området. Namneforslaget manglar grunngiving slik det er lagt ut på
høring, og den må sjølsagt dei som har foreslått det stå for. Men planbeskrivelsen i
reguleringsplanen gir eit mangelfullt bilde av bakgrunnen for og karakteren av området (i
tillegg til minst 7 faktiske feil) og dermed for å forstå namneforslaget. Derfor kan denne
informasjon ha betydning.
Ifølge planbeskrivelsen er Vollgata 44 ”historisk” del av eit bumråde, der husa ”gjennom
tidene” delvis er noe endra, mens planområdet i stor grad er overgrodd villniss. Med ein litt
anna bruk av begrepa ”historisk” og ”gjennom tidene” og eit litt lengre perspektiv, er
reguleringsområdet og naboområda i sør, aust og nord historisk delar av gardsbruket med
bruksnummer 6 på Ytre Fauske, Nerigarn. (Planområdet blei skilt ut frå brn. 6, Nerigarn  i
2015). Området vest for området pluss noe i nordvest tilhørte historisk bruksnummer 7,
Oppigarn. Våningshus og driftsbygningar for Oppigarn sto ved dagens rådhus og
samfunnshus, mens gardstunet for Nerigarn historisk var der herredshuset ligg. Derfor
namna.
I 1940 brann mine foreldres hus og driftsbygningar ved bombinga av Fauske sentrum. I 1943
etablerte dei seg så her, med driftsbygning og husvere i den vestre delen av planområdet.
Nerigarn flytta frå sentrum og 5-600 meter lenger ”opp” i bygda. Den austlige delen av
planområdet var da dyrkamark, slik også områda under Nerigarn i nord og sør var. For å
spare dyrkamarka blei derfor driftsbygning og eit lite hus med stue, kjøkken og loft sett opp i
det uoppdyrka skogsområdet her. (Fjøsdelen av driftsbygninga er no veggar og golv i
garasjen mot dagens Vollgt. Denne fins ikkje i planbeskrivelsen, mens vårt første bolighus
her, seinare ”uthuset”, er omtalt som ”liten sjå”). Dagens bolighus kom i 1948.
Skogområdet kan ein sjå i full størrelse på fotografi frå 30-talet. Til opp mot 60-talet var dette
eit av fleire skogsområde sentralt på Fauske. Litt større var P`Jensaskogen nærmare Nyveien
og Laukliskogen sør for den gamle idrettsplassen. ”Wallyskogen” blei noe mindre da
kommunen overtok innmarka på Nerigarn for boligbygging, og eit hus i nord og to i sør fikk
tomt i utkanten av skogen.
Wally Kristensen, som altså er mi mor, levde her ”i skogen” frå 1943 til 2002, fram til 1955
som gardkjerring med ansvar for tre kyr, 10-12 sauer, 15-20 høns og til vanlig også ei kvige
og ein gris. Min far Peder hadde også anna arbeid, men før han fikk lastebil dreiv han også
transport med hesten Lyra, som definitivt var hans ansvar i gardsdrifta. Min far var fjerde
generasjon på Nerigarn, og noen kalte sikkert skogen for Pederskogen for eksempel på 50-
talet. Han døydde i 1979, og Wallyskogen kan ha blitt brukt i all fall i nabolaget dei siste
tiåra.
Frå 1945 til 70-talet var Wally instruktør for turnparti i Fauske idrettslag og i svømming i
Fauske svømmeklubb. Frå 1955 da gardsdrifta tok slutt, var ho i tillegg lærar for mange
årskull jenter (og noen kull gutar)på framhaldskolen, realskolen og gymnaset. Ho er derfor
godt kjent av mange på Fauske.
Ho var æresmedlem av Fauske idrettslag.

Vurdering/anbefaling



Planbeskrivelsen er endret. Manglende og feile opplysninger har blitt lagt til/korrigert.
Wallyskogen opprettholdes som veinavn i planområdet.

Brev fra Kåre Korneliussen, 12.04.2016

MERKNADER TIL UTVIDET HØRING ANGÅENDE  DETALJREGULERING  FOR
VOLLGATA 44

Jeg er kritisk til det nye forslaget til støyskjerm.  Begrunnelsen for dette er at jeg mener det vil
få negative følger for min eiendom i forhold til økt støybelastning og visuelt/estetisk.

Når det gjelder støy viser jeg til den støyrapporten som Cowi AS har utarbeidet og som er
gjengitt i pkt. 5.14 i planbeskrivelsen hvor det heter:

« For å unngå at tiltaket medfører økt støynivå for tilstøtende bebyggelse må skjermen utføres
lydabsorberende på siden vendt bort fra planområdet.

Planlegger har etter samtale med COWI  14.12. 15 kommet tram ti/ at det vil sannsynligvis
være minst like effektivt å  legge støyskjermene langs E6 mot naboene i sør og nord.  Dette for
å hindre at de blir berørt av støyskjerm i grensen mot sør og nord.»
Med den høyden skjermen planlegges med (inntil 4,0 m høy) vil den framstå som en vegg mot
sør og forsterke bildet av en massiv vegg sammen med planlagt bebyggelse. Løsning vil også
være ugunstig for hekken som står i eiendomsgrensen . Det er grunn til å frykte at den delen
av hekken som kommer rett inntil støyskjermen vil dø ut over noen år.

I planbeskrivelsen understrekes det at utbyggingen av Vollgata 44 skal legge vekt på høy
estetisk kvalitet og løsninger som tar hensyn til eksisterende bebyggelse/eiendommer. Jeg
mener at den nye planen for planlagt støyskjerm ikke oppfyller disse målsettingene, og vil bli
en klart dårligere løsning for meg og for området generelt enn en skjerm langs østgrensen
mellom min eiendom og gang-/sykkelvegen. Jeg vil derfor kreve at skjermen bygges i tråd med
COWIs anbefaling og slik den er presentert i opprinnelig planforslag.

Dersom min anmodning ikke blir tatt til følge vil jeg kreve at det foretas støymåling på
eiendommen min for å dokumentere dagens støybilde og ny måling etter gjennomført tiltak.

Til slutt vil jeg nevne at jeg i 1987 eller 1988 hadde besøk av en mann fra Statens Vegvesen
som orienterte meg om at det sannsynligvis ville bli bygget en støyskjerm mot E6.

Vurdering/anbefaling

Merknader tas til etterretning. Støyskjerm i nord legges med en avstand på 3 m parallelt med
gang- sykkelvei langs E6 etter krav fra Statens vegvesen. Skjermen avsluttes med nedtrapping
i endene for å opprettholde krav om estetikk.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for Vollgata 44 med revidert plankart og
bestemmelser.

Med hjemmel i Stadnamnloven § 5 vedtas Wallyskogen som nytt veinavn innenfor
planområdet.

PLUT-052/16 VEDTAK-  19.04.2016

Rådmannen ønsker å fremme et tilleggspunkt.

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte. Det berammes en befaring før møtet. Det berammes et
ekstraordinært møte den 10.05.2016 kl. 16.00.

FL’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til neste møte. Det berammes en befaring før møtet. Det berammes et
ekstraordinært møte den 10.05.2016 kl. 16.00.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Som det ble vist til i behandling 19.04.2016 fremmer rådmannen et tilleggspunkt.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for Vollgata 44 med revidert plankart og
bestemmelser.

Med hjemmel i Stadnamnloven § 5 vedtas Wallyskogen som nytt veinavn innenfor
planområdet.

Følgende legges til bestemmelsenes § 2, under avsnitt Støy - støyskjerming:

Støyskjerm etableres innenfor eiendommene 103/153, 103/1617 og 103/793. Eiere av
utbyggingsområdet B1 og B4 har fremtidig ansvar for vedlikehold av støyskjermen.

PLUT-063/16 VEDTAK-  10.05.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 godkjenner kommunestyret det
framlagte forslag til detaljregulering for Vollgata 44 med revidert plankart og
bestemmelser.



Med hjemmel i Stadnamnloven § 5 vedtas Wallyskogen som nytt veinavn innenfor
planområdet.

Følgende legges til bestemmelsenes § 2, under avsnitt Støy - støyskjerming:

Støyskjerm etableres innenfor eiendommene 103/153, 103/1617 og 103/793. Eiere av
utbyggingsområdet B1 og B4 har fremtidig ansvar for vedlikehold av støyskjermen.

Geir Mikkelsen
rådmann
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PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VOLLGATA 44 FAUSKE, GNR, BNR
103/1617. ID 2015007

Siste behandling i plan- og
utviklingsutvalget dato:
Vedtatt av Fauske kommunestyre i
møte dato:

Under K. Sak nummer:

formannskapssekretær

PLANBESTEMMELSER

§1 GENERELT

1.0 Formål
Reguleringsplanen skal legge til rette for boligbebyggelse.

1.1 Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart for Vollgata 44, Plan � ID 2015007 i
målestokk 1: 500 [A3].
Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Follaveien (E6). Resten av
området er regulert gjennom Kommunedelplan for Fauske sentrum, del 1 (KPA).

1.2 Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven § 12-5:

Bebyggelse og anlegg (Pbl.§.12-5, pkt. 1)
Boligbebyggelse (B1) annen eierform
Boligbebyggelse (B2) annen eierform
Boligbebyggelse (B3) felles eierform
Boligbebyggelse (B4) annen eierform

Lekeplass, felles eierform
Renovasjon, felles eierform

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. §12-5, pkt.2)
Veg, felles eierform, offentlig eierform.
Gang- og sykkelveg

Sikringssoner (Pbl § 12-6)
Frisikt (H140_1-H140_2)
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§ 2 FELLES BESTEMMELSER

Utbyggingsrekkefølge

Med søknad om tillatelse skal det sendes inn situasjonsplan som dokumenterer oppfyllelse av
gjeldende krav for utbygging.

Støy � støyskjerming
Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå ihht NS 8175, klasse C som tilsvarer 30 LpA,
eq,24h(db). Maks støynivå for uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk er for støykildene vei,
hhv 55 Lden. I soverom gjelder dessuten maksnivå fra utendørskilder 45 LpAmax (dB), natt kl. 23-07.
Tiltak for støyskjerming, som vist på plankartet skal ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse. Det
skal etableres sluse i støyskjermen for gjennomgang til sykkelsti. Sluse i støyskjerm må etableres i
samme høyde som skjermen, og utføres med lydabsorbent på slusens innside. Siktlinjer for  adkomst
på nabotomt i nord må ivaretas.

Universell utforming
Uteområder og atkomst til og i bygninger skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for
alle i tråd med teknisk forskrift.

Parkering
De til enhver tid gjeldende parkeringskrav legges til grunn. Någjeldende krav: 1,5 pr. enhet.

Lekeareal
De til enhver tid gjeldende krav til leke- og uteoppholdsarealer skal oppfylles og dokumenteres ved
utomhusplan, jfr. § 9.4 i KPA.

Estetikk
Bebyggelsen skal plassers og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til
omgivelsene.

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 3.1 Boligbebyggelse
Innenfor område B1-B2 kan det etableres boliger i to etasjer med tilhørende anlegg.

Utnyttelsesgraden for B1 og B2 settes til % BYA =47 %. Utnyttelsesgraden for B3 og B4 settes til %
BYA=50 %. Der byggegrensen ikke er vist på plankartet er den sammenfallende med formålsgrensen.
Maksimal mønehøyder skal ikke være over 9,0 meter og gesimshøyden ikke være over 8,0 meter. Ved
bruk av pulttak eller flatt tak er gesims sammenfallende med mønehøyder. Høydene måles fra
gjennomsnittlig planert terreng.

Plasseringen av bebyggelsen innenfor områdene B1, B2, B3 og B4, kan plasseres inntil 1,0 meter
utenfor grensen for planlagt bebyggelse, men ikke utenfor byggegrenser. Innenfor område B1 og B4,
kan balkong etableres inntil 1 meter utenfor byggegrense.
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§ 3.2 Innenfor område B1 � B4 skal det etableres parkering i henhold til kommunenes til enhver tid
gjeldende bestemmelser. Se punkt om parkering i Fellesbestemmelsene.

§ 3.3 Garasjer, boder og andre mindre konstruksjoner kan etter søknad plasseres utenfor byggegrense.
Garasjeplassering skal fremkomme av utomhusplan som skal vedlegges rammesøknad.

§ 3.4 Lek 1, Lek 2 og Lek 3
Innenfor områdene skal det etableres nærlekeplass for B1-B4. Lekeplass ved inngang etableres på
egen tom og skal fremgå av utomhusplan som vedlegges rammesøknad. Det anlegges gjerde mot vei
på lekeplass 2. Og gjerde mot vei og parkering på lekeplass 3.

§3.5 Renovasjon
Alle har søppelbokser på egen tomt, disse dras ned til anviste punkt for tømming.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG IG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1 Intern kjøreveg reguleres til veibredde 3 meter på kjørebane.
§ 4.2 Gang- sykkelveg. Kobles til eksisterende gang- og sykkelveg langs Follaveien (E6).

§ 5 SIKRINGSSONER

Område H140_1-H140_2 er regulert som sikringssoner frisikt. Innenfor disse sonene skal det ikke
etableres sikthindringer som er høyrere enn 0,5 m.

§ 6 GRUNNFORHOLD

Ved søknad om igangsettingstillatelse av tiltak i grunn skal det foreligge kartlegging av
grunnforholdene med eventuell tiltaksplan for stabilitet.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

a) Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes
kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planen skal være godkjent før det kan gis byggetillatelse.

b) Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å
minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv og støy.
Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging
T-1442 gjøres gjeldende.
Byggetegninger for plassering og utforming av støyskjermen godkjennes av Statens Vegvesen før det
gis byggetillatelse.

c) F _lek 1 skal før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for område B2, være
opparbeidet i henhold til tillatelsen. F _lek 3 skal før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
for område B3, være opparbeidet i henhold til tillatelsen. F _lek 2 skal før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest for område B1 og B4, være opparbeidet i henhold til tillatelsen.
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d) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i
området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni
1978 nr. 50 om kulturminner § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.

19.12.15
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1  Sammendrag
Planen legger til rette for boligformål i Vollgata med utnyttelsesgrad på 47-50  % BYA, samt felles
lekeplasser, internveier og parkering.

2 Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for til sammen 10 nye eneboliger samt to
firemannsboliger. Adkomst er fra Vollgata med ny avkjørsel, i tillegg til eksisterende avkjørsel i nord,
felles lekeplasser, internvei og parkering. Bakgrunnen for planarbeidet er at KPA 2009-2021 stiller
krav om detaljreguleringsplan for området. Eksisterende hus på tomten vil bli revet. Eksisterende
plan for område er Reguleringsplan for Follaveien (E6) og Kommuneplan for Fauske sentrum, del 1 av
03.02.11.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagstiller: Dahl Bygg as

Plankonsulent: Unikus As v/siv.ark Tove Ovesen er engasjert av Dahl Bygg AS til å forestå
planarbeidet.

Eierforhold: Dahl Bygg AS eier den tomten som reguleres. Tomten er en parsell av 103/1067

2.3 Tidligere vedtak i saken.
Ingen tidligere vedtak i saken.

2.4 Utbyggingsavtaler.
Det er ikke satt krav til utbyggingsavtaler.

2.5 Krav om konsekvensutredning.
Fauske kommune har vurdert at planforslaget ikke medfører krav om konsekvensvurdering. Tiltaket
gir ingen vesentlige virkninger for miljø og samfunn i henhold til gjeldende forskrift om
konsekvensutredning, og i tråd med overordnet plan.

3 Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram
Avholdt oppstartsmøte 04.06.15 hvor representanter fra forslagstiller var: Dahl Bygg AS v/Ole Dahl
og fra konsulent Unikus AS, Tove Ovesen

Fra kommunen:
Arn Kyrre Jakobsen, Jan Ivar Karlsen, Jan Erik Johansen og Gunnar Myrstad.

Annonsering i Saltenposten og på kommunens sider tirsdag 26.06.15 og fristen for merknader ble
satt til 10.08.15.
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4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanens Arealdel del 1. 2009-2021, vedtatt 0302.2011.

Planområdet:

Utsnitt fra KPA sentrum 1, 2009-2021.
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Område regulert til bolig i eksisterende plan.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Folloveien (E6). Stadfestet 15.03. 1982.

4.3 Tilgrensende planer

Planområdet grenser til reguleringsplan for Vestmyra skolesenter i nord, Jernbanegata 3 i øst og
Vollgata 14/Nyveien 6/SKS – område i sør-vest.
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Planområde

4.4 Temaplaner
I Fauske kommune er det utarbeidet et programnotat «folkehelsearbeid i Fauske kommune 2010 –
2014» Programnotatet legger føringer for hvordan folkehelsearbeidet i kommunen skal
gjennomføres. I notatet står det bl.a. at Fauske kommune skal være med og legge til rette for en god
start i livet og en god oppvekst for barn og unge.

NFK har i samarbeid med regionale friluftsråd utarbeidet en friluftslivkartlegging. Denne er tatt inn i
planarbeidet.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Fylkesplan for Nordland 2013-2025

Naturmangfoldloven (2012)

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008)

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (2012)
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5Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet• Beliggenhet
Planområdet Ligger sentralt i Fauske med gangavstand til og sentrum og Jernbanestasjon ca. 500
meter øst for planområdet. Skole med 1-10 trinn, samt videregående, yrkesfag og
studiespesialiserende ligger ca. 500 m nord for planområdet. Barnehage ligger ca. 700 meter fra
planområdet, rett ved Vestmyra skole.

• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet ligger i et etablert boligområde og grenser i vest til Vollgata. I nord og sør grenser
planområdet til boligbebyggelse. Og mot øst grenser planområdet mot E6. Planområdet er avgrenset
av senterlinjen på Vollgata i vest og av eiendomsgrenser i nord, sør og øst. Størrelsen på planområdet
er 6.2 daa.

Planavgrensningen er vist på illustrasjonen nedenfor.

Planavgrensning
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Eiendom 103/1617 er i dag bebygd med en eldre enebolig, anneks og garasje. Arealet er ellers
ubebygd og er delvis overgrodd av vegetasjon. Planområde ligger i et område med eldre bebyggelse,
hvor store deler av bygningsmassen er fra 1950-1970. Det har ikke vært bygd mye nytt de siste
tiårene i området. Tilgrensende område i vest består av en stor del eldre eneboligbebyggelse. Denne
bebyggelsen har relativt store tomter. Grensen mot sør og nord består også av eldre
eneboligbebyggelse med store tomter. Mot øst grenser planområdet til E6 nordover.

5.3 Stedets karakter
Planområdet ligger ca. 500 meter fra sentrum. Områdets bebyggelse består i dag i hovedsak av
frittliggende eneboliger, samt noen to og firemannsboliger. Området en del av den eiendommen
103/6 Nerigarn.  Området har i senere blitt et etablert boligområde.  Gjennom tidene har noen av
boligene i området blitt bygget ut og pusset opp, mens en del står slik de var og bærer preg av tiden
som har gått. En stor del av boligene er fra 50- 60 og 70- tallet. Disse har store luftig tomter, med
bebyggelse i 1 ½ til 2 ½ etasje. Nyere bebyggelse i området har en høyere tetthet og enkelte bygg er
høyere enn 2 etasjer. Bebyggelsen i området har for det meste malt tre kledninger og saltak.

På andre siden av E6, ca. 500 m unna planområdet ligger togstasjonen. Videre nord for togstasjonen
ca. 500 meter ligger kjøpesenter med detaljhandel og byggevarehandel.  Næringsvirksomhet og
offentlig virksomhet blir tettere jo nærmere sentrum en kommer. Det er også relativ høy tetthet av
boligbebyggelse i området på andre siden av E6.

Planområdet fremstår i dag som en overgrodd helling i et ellers samlet boligområde. Området som
helhet fremstår som relativt samlet boligbebyggelse, med mye grønt/vegetasjon mellom
bebyggelsen.
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Flyfoto over område Planområdet E6

Bilder fra området viser variert type bebyggelse både i utrykk og størrelse.

Bilde langs Vollgata. Bilde rett vest for planområdet.
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Hus sør for planområdet. Boliger på vestsiden av Vollgata.

Bebyggelse vest for Vollgata. Boliger opp mot Kirkeveien fra Vollgata.

Eksisterende vei mot nabo i nord
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Bilde langs eksisterende vei nord i planområdet.      Eksisterende bygg i planområdet som rives.

Eksisterende anneks på tomten, som rives. Eksisterende vei/adkomst på tomten.

5.4 Landskap
Planområdet ligger i en helling som faller fra nord mot sør, rett vest for E6 nordover ut fra Fauske.

Planområdet er i dag en nesten ubebygd og overgrodd tomt i skrånende terreng. Mot Vollgata og
bebyggelsen i sør er det en del vegetasjon. Eksisterende bebyggelse på tilgrensende eiendommer
følger terrenget og heller svakt ned mot retning Fauske sentrum.

Planområdet har gode solforhold med både morgen, formiddag- og ettermiddagssol store deler av
året. Alle boligene ligger godt til rette for sol hele døgnet. På vinterstid vil solen ligge lavere noe som
vil gi færre lystimer enn på sommer halvåret.

Området ligger relativt lunt til for vind fra nord, sør og vest, i og med at bebyggelsen rundt vil
skjerme litt for vinden. Mot øst vil området være litt mer eksponert for vind. Det er denne
vindretningen som er den kaldeste.
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Fauske bygdetunet ligger ca. 800 meter fra planområdet. Eldste bygning kan trolig dateres tilbake til
1600- tallet.

5.6 Naturverdier

Det er ikke registrert særskilte naturverdier i området. Kilde: Miljøstatus.no

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet er ikke kjent for å være i bruk som friluftsområde og er ikke registrert i Salten
Friluftsråds friluftkartlegging. Registreringene som Salten Friluftsråd har gjort viser et område ca. 200
meter vest for planområdet, kalt elvedal som et viktig naturterreng. Dette området har også i følge
kartdataene utviklingspotensiale. Fra dette området har en også direkte adkomst til turområdet
Storsteinsfjell. Over E6, ca. 100 meter øst for planområdet ligger Olderen, arealet er avsatt til
rekreasjonsområde og park med potensiale. Ellers er det avmerket en del grønt korridorer som
knytter boligområdene og sentrum sammen med bilfrie stier. Disse grønt korridorene gjør også at
området som helhet er attraktivt for turgåing. Samt at du ikke er avhengig av bil for å komme deg
rundt omkring. I tillegg er uteområdet rundt Vestmyra skole et viktig område for fritid og rekreasjon.
Det er også havnepromenaden som går langs hele Fauske sentrum i underkant av 1 km. Ca. 2.5 km
sørvest for planområdet ligger Lund på Erikstad. Her er strandområde for bading sommerstid.
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Oversikt over registrerte friluftsområder i nærheten av planområde. Hentet fra Salten friluftsråds
karttjeneste på nett.

5.8 Landbruk
I planområdet er ikke i bruk til landbruk. Deler av området rundt planen er i bruk til landbruk.

5.9 Trafikkforhold

• Kjøreatkomst
I dag fungerer Vollgata som adkomst for bebyggelse i planområdet 103/1067. Vollgata er en
kommunal vei. Vollgata går via Eliasbakken eller Kirkeveien ut til E6 (Follaveien). Andre mulige
tilkomstveier til planområdet er fra Vollgata via Nyveien fra Rv. 80.

• Kollektivtilbud
Nærmeste busstopp og bussterminaler ligger ca. 500 meter nord for planområdet, i krysset mellom
RV 80 og E6. Det er også et busstopp ca. 500 meter fra planområdet ved Jernbanestasjonen og et ca.
200 meter nord for planområdet langs E6, med forbindelse til Narvik.

Jernbanestasjonen ligger ca. 500 meter øst for planområdet. Her går pendlertoget til Bodø med ca.
10 avganger daglig.  Foruten pendlertoget er det daglige avganger til Trondheim også, samt
bussforbindelser til Narvik og Bodø samt sørover.
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5.10 Barns interesser

• Skolekapasitet
Det er god skole kapasitet i området. Nærmeste skole er Vestmyra skole som ligger ca. 500 meter
vest for planområdet. Vestmyra skole bygges ut for å kunne ta i mot ca. 675 elever fra 1 – 10 klasse.
Elever fra Finneid og Erikstad skal flyttes til Vestmyra skole. Rett over Vestmyra skole ligger
videregåendeskolen.

• Barnehagedekning
Vestmyra barnehage ligger ca. 700 meter fra planområdet. Hauan barnehage ligger ca. 1 km øst for
planområdet på andre siden av E6.

• Annet
Det er flere idrettsklubber i området som for eksempel Fauske/Sprint som trener utenfor Vestmyra
skole. Det er også blant annet håndballag, dansemiljø for barn og voksne og skimiljø. Av dagligvarer
fins Prix som ligger langs Kirkeveien. Rema 1000 på sørsiden av Rv 80 og Krokdalsmyra med blant
annet dagligvarer, ligger på øst-siden av E6. Hit er det mulig å gå fra planområdet.

5.11 Universell tilgjengelighet
Universell tilgjengelighet skal gjennomføres så langt det er mulig.

5.12 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Se punkt 6.6.

Boligene knyttes til Kommunalt anlegg.
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• Trafo
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m

Se punkt 6.15.

5.13 Grunnforhold

Taule AS er engasjert av Dahl Bygg as til å gjøre en geoteknisk vurdering av området rundt Vollgata
44 i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Taule har ikke utført geotekniske
grunnundersøkelser, men har foretatt en vurdering på bakgrunn av geotekniske undersøkelser utført
av Statens Vegvesen på tidlig 1980 tall. Kjennskap og kunnskap om de geologiske forhold på Fauske
ligger også til grunn for vurderingen.

Vurdering av tiltakets vanskelighetsgrad og pålitelighetsklasse i henhold til Eurokode 7 tilsier en
plassering av tiltaket i geoteknisk kategori 2.

Terreng og grunnforhold

Vollgata ligger opp mot høydedrag langs E6 nordover ut fra Fauske, nært høyeste punkt før terrenget
igjen faller mot Vestemyra i nord. Området er bebygd med eneboliger og rekkehus fra
etterkrigstiden. Terrenget rundt Vollgata faller med en helning på ca. 10 %.

Grunnforholdene består av marine avsetninger under et tynt vegetasjonsdekke. Ut fra kjente borhull
i området og geologien for øvrig er det grunn til å anta at grunnen består av marin leire og siltig leire.
Styrkeparametre fra nærliggende dreiesonderinger og vingeboringer tyder på en uomrørt
skjærfasthet i området 20-50kN/m2, eller middel fast leire. Det er ikke påvist kvikkleire eller svært
sensitiv leire i noen av dreiesonderingene som er utført i nærheten.

Området ligger for øvrig godt utenfor NVEs faresoner på Fauske, se figur 1.

Geotekniske vurderinger av planområdet.
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Det er ikke påvist sensitiv eller kvikk leire i planområdet. Fjell er ikke påvist ved noen av
sonderingene, men utførte peilinger i nærområdet tyder på store dybder til fjell.

Dagens stabilitet vurderes som tilfredsstillende. Stabiliteten må likevel vurderes nærmere og
dokumenteres når detaljerte planer foreligger, blant annet må eventuelle utgravinger og fyllinger
detaljprosjektertes av geoteknisk sakkyndig for å sikre lokal og områdestabilitet.

Stedlige masser er telefarlige og må fjernes før fundamentering. For å sikre områdestabiliteten må
man ta høyde for bruk av lette fyllmasser, men dette må vurderes nærmere av geoteknisk
prosjekterende.

Konklusjon

Området vurderes som bebyggbart for tenkte tiltak, men gravplan og fyllingsplan må
detaljprosjekteres av geoteknisk prosjekterende.

• Ledninger
Tiltakshaver har hatt dialog med ISE nett AS i planprosessen:

I området er det etablert anlegg for el. 6 stk. eneboliger, 4 stk. boenheter i rekke og 2 stk. 4-
mannsboliger i Vollgata 44 kan forsynes fra nettstasjon i Ankjellveien.

Detaljprosjektering vil bli gjort når ISE nett AS får konkret forespørsel med dato for leveranse av
strøm.
Det er da en stor fordel om veinummer da er klarlagt

• Evt.Rasfare
Ikke aktuelt

5.14 Støyforhold
Planområdet grenser til E6 i øst. Rød støysone strekker seg et godt stykke inn på tomten uten tiltak
for å skjerme for støy. Cowi AS har utført beregninger av veitrafikkstøy på uteområde og ved fasader
i forbindelse med reguleringsplan for Gnr/bnr 103/1617.

Støyskjermende tiltak

«For å få tilfredsstillende støynivåer på uteareal og fasader vil det være nødvendig å etablere en 4 m
høy støyskjerm mot E6. Støyskjermen må etableres i hele planområdets bredde mot E6, og
videreføres ca. 15 m inn langs sidene på tomta. Skjermens totale utstrekning vil være ca. 65 m. For å
unngå at tiltaket medfører økt støynivå for tilstøtende bebyggelse må støyskjermen utføres
lydabsoberende på siden vendt bort fra planområdet.»

Dette er det som kommer frem av støyrapporten. Planlegger har etter samtale med COWI 14.12.15
kommet frem til at det vil sannsynligvis være minst like effektivt å legge støyskjermene langs E6 mot
naboer i sør og nord. Dette for å hindre at de blir berørt av støyskjerm i grensen mot sør og nord. På
denne måten vil også deres eiendommer bli skjermet for støy i større grad enn i dag. Planområdet er
derfor utvidet rundt disse støyskjermene.
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«Skjermingstiltaket kan i praksis bestå av forhøyet terreng/voll, støttemur, skjerm eller en
kombinasjon av disse. Skjermen utføres med minimum flatevekt 10-15 kg/m² og avsluttes tett mot
underlaget. Deler av støyskjermen kan utføres med transparente felter, f.eks. glass eller pleksiglass
så lenge tetthet og flatevekt ivaretas.

Støy fra veitrafikk på utearealer
Støysonekart for beregnet A-veid innfallende ekvivalent støynivå, Lden, fra veitrafikk på uteareal og
fasader for uskjermet og skjermet situasjon presenteres i vedleggene X001 og X002.
Fra støysonekartene kan man se at ca. 1400 m² av uteområdet på bakkenivå mot E6 med uskjermet
situasjon vil havne i gul- og rød støysone. For å ivareta grenseverdien om Lden < 55 dB vil det være
nødvendig å etablere støyskjermende tiltak slik beskrevet i 4.1. Med skjermingstiltak vil tilnærmet alt
uteoppholdsareal få tilfredsstillende støyforhold fra veitrafikk i henhold til anbefalt grenseverdi i T-
1442/2012, med Lden < 55 dB.

Støy fra veitrafikk ved fasader
Beregningene viser at samtlige boliger, med unntak av A og D, vil få tilfredsstillende støynivå ved
fasader med Lden < 55 dB med skjermet situasjon. Beregnet A-veid innfallende ekvivalent støynivå,
Lden, ved fasader for bygg A og D vil være i størrelsesorden < 45 - 60 dB, se Figur 2 og Figur 3. Mest
støyutsatte fasade vil være mot E6 til bygg A.

Beregnet A-veid innfallende maksimalt støynivå, L5AF, utenfor soverom vil ikke være gjeldende
grunnet færre enn ti tellende støyhendelser på nattetid. Ekvivalent støynivå, Lden, vil være
dimensjonerende parameter. Det forutsettes at skjermingstiltak slik beskrevet i 4.1 etableres.

Støy fra veitrafikk på terrasser og balkonger
Tilnærmet alle terrasser og balkonger vil med skjermet situasjon få tilfredsstillende støynivå med
Lden < 55 dB. Terrasse lengst mot øst i bygg A vil få et begrenset område i gul støysone, se Figur 4.
Sørvendte balkonger tilknyttet bygg A vil havne i gul støysone med støynivå tilsvarende
bakenforliggende fasader med Lden i størrelsesorden 55 og 58 dB.»
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Støyvurdering uten tiltak.

Støyvurdering med 4 m. høy støyskjerm.
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Etter høring ble det gjort ny støyvurdering på bakgrunn av vegvesenets merknader. X002 viser
situasjon med 90 m lang og 4 m høy støyskjerm i rett linje og videreføring inn på nabotomter i sør og
nord. Skjermen avtar i høyde fra 4 m til 2 m over de siste 10 m i hver ende. Med denne løsningen vil
man få et område i gul støysone på tvers av planområdet. Samtidig vil en slik løsning gi begrenset
bedring av støyforhold for nabotomtene.

Sluse i støyskjerm må etableres i samme høyde som skjermen, og utføres med lydabsorbent på
slusens innside.

Skjermingstiltaket kan i praksis bestå av forhøyet terreng/voll, støttemur, skjerm eller en
kombinasjon av disse. Skjermen utføres med minimum flatevekt 10-15 kg/m² og avsluttes tett mot
underlaget. Deler av støyskjermen kan utføres med transparente felter, f.eks. glass eller pleksiglass
så lenge tetthet og flatevekt ivaretas.

Illustrasjon x002.

Planen legger opp til en støyskjerm i henhold til Cowis beregninger, vist på illustrasjonen over (x002)
og støyskjermen legges i en avstand på 3 meter fra sykkelstien langs planområdet og langs nabo i sør,
i henhold til vegvesenets krav. Skjermen rettes også opp, slik at den følger sykkelstien i en fast
avstand på 3 meter.
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5.15 Luftforurensing
Det er ikke kjent at planområdet har luftforurensningsverdier som overstiger grenseverdiene for
konsentrasjoner av tillatt luftforurensing.

Forholdet er det samme som ellers i Fauske.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei Sannsynlig Virkning Risiko

ja/nei Kommentar

Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Massers /skred N
2. Snø / isras N
3. Flomras N
4. Elveflom N
5. Tidevannsflom N
6. Radongass N Alle hus må ha tiltak

mot radongass i
henhold til teknisk
forskrift.

7. Vind N Ikke mer vindutsatt enn
ellers i Fauske

8. Nedbør N
9. Sårbar flora N
10. Sårbar fauna - fisk N
11. Naturvernområder N
12. Vassdragsområder N
13. Fornminner N
14. Kulturminner N Generell

aktsomhetsplikt ved
utgraving. Dukker det
opp kulturminner skal
arbeidet stoppes.

Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for:
15. Veg, bru,
kollektivtransport

N

16. Havn, kaianlegg N
17. Sykehus,
omsorgsinstitusjon

N

18. Skole barnehage N
19. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy

N

20. Brannslukningsvann N
21. Kraftforsyning N
22. Vannforsyning N
23. Forsvarsområde N
24. Rekreasjonsområder N
Forurensningskilder – Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensing N
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26. Permanent forurensing N
27. Støv og støy; industri N
28. Støv og støy; trafikk N Planområdet grenser til

E6. Kommunen har satt
krav om
støymålinger/simulering
er.

29. Støy; andre kilder N Under anleggsfasen vil
det være økt trafikk
med støy og støv.
Avstanden er god til
naboer det vurderes
som ikke hensiktsmessig
å gjøre tiltak.

30. Forurenset grunn N
31. Høyspentlinje N
32. Risikofylt industri N
33. Avfallsbehandling N
34. Oljekatastrofeområde N

Forurensing – Medfører tiltak i planen:
35. Fare for akutt
forurensing

N

36. Støy og støv fra trafikk N
37. Støy og støv fra andre
kilder

N

38. Forurensing av sjø N
39. Risikofylt industri N
Transport - Er det risiko for:
40. Ulykke med farlig gods N
41. Vær/føreforhold
begrenser tilgjengelighet

N .

42. Ulykke i av- og
påkjørsler

N

43. Ulykker med gående -
syklende

N

44. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

N

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
45. Fare for
terror/sabotasje

N

46. Regulerte vannmagasin
med usikker is /varierende
vannstand

N

47. Fallfare ved naturlige
terrengformasjoner samt
gruver, sjakter og lignende

N

48. Andre forhold N Kommunen har satt
krav til geoteknisk
vurdering samt krav til
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støyfaglig utredning
pga. E6.

6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Innen for planområdet skal det legges til rette for boligformål med tilhørende lekeplass, internvei og
parkering. Utnyttelsesgraden for området B1 og B2 settes til % - BYA = 45 %. Utnyttelsesgraden for
området B3 og B4 settes til % - BYA = 50 %. Det legges til rette for seks stk. frittliggende eneboliger,
fire eneboliger i rekke og to firemannsboliger. Felles lekeareal er tredelt. To adkomster fra Vollgata,
en ny og en eksisterende.

6.1.1 Reguleringsformål
§12.5 nr. 1. Bebyggelse og anlegg

Lekeplass - (1610) 0.6 daa

Boligbebyggelse -     (1110) 4.1 daa

Renovasjon -             (1550) 0.05 daa

§12.5.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

veg - (2010) 3.1daa
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Boligområde – Boligbebyggelse. Det legges opp til seks eneboliger, fire enheter i rekke og to
firemannsboliger. Alle boligene får egne hager som er sør og vestvendt og parkering på egen tomt.

Veg: Ny adkomst i sør fra Vollgata fortrinnsvis til eneboligene sør på tomta, men kan også brukes
som adkomst til hele området, da den er knyttet til eksisterende vei helt nord på tomta. Eksisterende
adkomst og vei helt i nord beholdes.

Felles lek- Lekeplass delt inn i tre områder fordelt over planområdet. Felles lekeplass ligger godt
tilgjengelig og oversiktlig i planområdet. Det anlegges gjerde mot vei for å skjerme lekeplass 2 og 3
mot veien. I tillegg har alle enhetene uteareal på egen tomt.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Boligene tilpasses terrenget. De seks eneboligene på den sørlige delen av tomta ligger på rekke fra
vest mot øst, disse får adkomst og parkering nord på egen tomt. Og utsikt og uteareal mot sør. Disse
seks eneboligene får mulighet for hybelutleie. Det kreves små inngrep i terrenget for å få tilpasset
boligene til terrenget. Nord i planområdet er det fire enheter i rekke og to firemannsboliger som er
orientert i samme vest – øst retning som eneboligene nedenfor. Disse boligene ligger litt høyere i
terrenget enn rekken i sør. Også den øverste rekken med boliger krever små tilpasninger i terrenget.
Bebyggelsens utforming tilpasses omgivelsene i form og skala og materialbruk, men vil ha et litt mer
tidsriktig utrykk. Boligene planlegges med forskjellige men helhetlig utrykk og tak former, og den
arkitektoniske utformingen vil bli lagt stor vekt på for å skape et attraktivt område.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Innenfor området kan det oppføres bygninger med inntil 2 etasjer med tilhørende parkering /garasje.
Mønehøyden eller bygningens største høyde ved bruk av pulttak skal ikke overstige 9 m. Maks høyde
ved bruk av flatt tak eller saltak skal ikke overstig 9 m. Høyden måles fra gjennomsnittlig planert
terreng.

Representativt snitt gjennom bebyggelse orientert nord/sør.
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Snitt mot støyskjerm.

Planområdet sett fra sør mot nord.

Blå linje viser mønehøyder på eksisterende bebyggelse og den oransje linjen ca. høyde på regulert
bebyggelse.

Planlagt bebyggelse vil passe godt inn i eksisterende miljø, både i høyde og skala.

6.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
B1 og B2 % BYA= 47 %. B3 og B4 % BYA = 50 %.

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling

Det legges opp til atten enheter, fordelt på 10 eneboliger og to firemannsboliger.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet

Planen vurderes å gi et godt grunnlag for et attraktivt og helhetlig boligområde. Boligene vil ha gode
solforhold, lekeplasser internt i området, og god trafikksikkerhet. Planområdet ligger i et allerede
godt etablert område med gode klimatiske forhold.
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SOLSTUDIE

Juli kl. 12.00 Juli kl. 18.00

September kl. 12.00 September kl. 18.00

Mars kl. 12.00 Mars kl. 18.00
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6.5 Parkering
Kravet til parkering er 1,5 plass pr boenhet. Eneboligene og firemannsboligene vil få sykkelparkering
på egen tomt.

• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg

Parkering for eneboligene vil være i egen garasje/carport pluss på tomt Parkering for
firemannsboligene vil være på felles parkeringsplass i tillegg til HC parkering ved firemannsboligene.

6.6 Tilknytning til infrastruktur - VA tilknytning.
Eksisterende vannledning og rør for felles avløp ligger langs Vollgata. Utbygging av Vollgata 44 vil
kreve tilrettelegging for hele området. Bringsli har gjort grovskisse på VA. Illustrasjon under.

6.7 Trafikkløsning
Det lages en ny adkomst til planområdet fra Vollgata til eneboligene i sør. Eksisterende adkomst
lengst nord i planområdet bevares, denne er tenkt brukt for enhetene lengst nord i planområdet.
Veiene knyttes sammen slik at en får en sammenhengende vei i området. Vollgata har fartsgrense på
40 km/t. Området er godt utbygd med fortau til skoler og ned til sentrum. Området er relativt lite
trafikkert.

6.7.2 Utforming av veger
Internveien blir regulert til felles vei. Ny vei knytter seg på eksisterende vei lengst nord. Den nye
felles vei blir til sammen 5 meter bred, med 3 meter bred kjørebane og 1 meter grøfteareal på begge
sidene. Eksisterende vei bevares slik den er i dag. Stigningsforholdet er i henhold til krav fra Statens
vegvesen, Veg og gateutforming, håndbok N100, figur B1. generell utformingskrav. Adkomsten/veien
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til planområdet bygges før det igangsettes tiltak i området. Gående og syklende vil få god
tilgjengelighet til planområdet via Vollgata til skoler og barnehager i vest. Det er fortau langs
Kirkeveien mellom Vollgata og Skole/barnehage. Småveiene i området vest for planområdet er
merket med innkjøring til boligene, og det er ikke gjennomkjøring på de minste veiene.  Lengst nord
– øst i planområdet etableres det en åpning i støyskjerm for å knytte området til sentrum og
Jernbanestasjonen for gående og syklende langs E6.

6.8 Universell utforming
Universell utforming ivaretas i hht. TEK 10.

• Privat og felles uteoppholdsareal
Alle boligene har uteareal på egen tomt i tillegg til altaner. Det er tre felles lekeplasser i planområdet.
Til sammen er disse på 500 m2. Den minste er på 96 m2 og den største er på 300 m2.

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal og lekeplasser
Alle lekeplassene vil få gode solforhold. De felles lekeplassene vil være relativt flate og i henhold til
krav i forhold til stigning på lekeplass. Lekeplass 2 og 3 sikres med gjerde mot vei.

I tillegg vil hver boenhet få gode og store private ute/oppholdsrom både på bakken og på altan. De
fleste vil være mellom 62 m2 og opp til 110 m2 pr eiendom, med unntak av et hus som vil få 39 m2
uteareal på tomten og et annet vil få 50 m2 uteareal på tomten. De ligger sør og vest vendt slik at de
vil ha gode solforhold. Terrenget faller litt fra nord til sør, uteområdet vil likevel være relativt flate
utenfor alle enhetene. Felles uteoppholdsarealene skal opparbeides på tiltalende måte med
grønnstruktur, beplantning, sitteplasser og lekestativ. Felles lekeplass skal ferdigstilles før det gis
ferdigattest.
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Illustrasjon viser felles og private ute/oppholdsarealer på bakkeplan. Lys grønn = privat og mørk
grønn = felles.

• Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon
Eksisterende vegetasjon vil bli fjernet.

• Offentlige friområder
Ingen offentlig friområder innenfor planområdet. Området rundt vestmyra skole ligger ca. 500 meter
fra planområdet. Ellers er det flere små grøntområder/parker i nærheten. Havnepromenaden i
sentrum ligger ca. 650 meter sør for planområdet Det er gode forbindelser for gående og syklende
for å komme seg til samtlige friområder.

• Turveier
Ingen registrerte turveier på Salten Friluftsråds nettsider. Det er som sagt tidligere gode forbindelser
for gående og syklene for å komme seg til turterreng.

• Atkomst ogtilgjengelighet
Felles lekeplass 1,2 og 3 vil få adkomst fra planområdet. Det vil være begrenset med trafikk i området
slik at barn vil kunne gå langs internvei mellom de forskjellige lekeplassene. Alle lekeplassene vil
være oversiktlig fra planområdet og også være relativt flat.
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• Andre uteoppholdsarealer
Foruten de utearealene som er beskrevet tidligere vil alle enhetene få egen ballkong.

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
Teknisk infrastruktur

Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp skal sendes kommunalteknisk kontor for
godkjenning. Planen skal være godkjent før det kan gis byggetillatelse.

Opparbeidelse av uteoppholdsareal

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder og felles lekeplasser være
opparbeidet i henhold til tillatelsen.

Krav til anleggsfasen

Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å
minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk veier, støv og støy. Støygrenser og
varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T-1442 gjøres gjeldende.

6.9 Kulturminner
Ingen registrerte kulturminner på tomten

6.10 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Grovskisse for VA Vist i punkt. 6.6.

EL for 6 stk. eneboliger, 4 stk. boenheter i rekke og 2 stk. 4-mannsboliger i Vollgata 44 kan forsynes
fra nettstasjon i Ankjellveien. Detaljprosjektering vil bli gjort når vi får konkret forespørsel med dato
for leveranse av strøm.

6.11 Plan for avfallshenting
Alle har søppelbokser på egen tomt, disse fraktes ned til Vollgata for tømming. Område for
renovasjon er merket i kart.

7 Konsekvensutredning
Fauske kommune har vurdert at planforslaget ikke medfører krav om konsekvensvurdering. Tiltaket
gir ingen vesentlige virkninger for miljø og samfunn i henhold til gjeldende forskrift om
konsekvensutredning, og i tråd med overordnet plan.
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle
avbøtende tiltak skal beskrives

8.1 Overordnede planer
Planforslaget er i henhold til gjeldende rammer da området er regulert til boligformål. I KPA foreslåes
området % BYA økt. Vi foreslår å øke BYA til 47 -50 % da området ligger veldig sentralt og det er
naturlig med en fortetting her. Siden det er et såpass stort område, har en mulighet til å lage et
helhetlig prosjekt, der en ivaretar krav til uteområder samt at en legger vekt på den helhetlige
utformingen av planområdet og bebyggelsen.

8.2 Landskap
Planområdet er i dag en stor tomt med helling mot sør. Det er en del lauvskog mot tilgrensende
eiendommer i vest og nord. Det meste av skogen må fjernes, for å gjøre plass til bebyggelsen.
Planlagt bebyggelse vil følge landskapet i plasseringen. De planlagte boligene vil fremstå som en
fortsettelse av eksisterende bebyggelse i nord, vest og øst, ved at en bygger i samme skala som ellers
i området. Den nye bebyggelsen vil dermed skli godt inn i eksisterende miljø og landskap selv om den
har en større tetthet enn eksisterende bebyggelse i øst.

8.3 Stedets karakter
områdets bebyggelse består i dag i hovedsak av eneboliger, samt noen to og firemannsboliger. Den
historisk opprinnelige bebyggelsen i område opp gjennom tidene har det gradvis blitt mindre gåuk og
boligbebyggelse.

En del av eneboligene er fra 50- 60 og 70- tallet. Disse har store luftig tomter, med bebyggelse i 1 ½
til 2 etasjer. Nyere bebyggelse i området bør få en høyere tetthet.

Boligbebyggelsen i området har stort sett tre- kledning, noe den planlagte bebyggelsen også
hovedsakelig vil ha. Eksisterende bebyggelsen har stort sett saltak eller pulttak. Planlagt bebyggelse
vil ha to etasjer og forskjellige tak former. Området vil bli helhetlig gjennom at en bruker samme type
materialer på de forskjellige boligene, men likevel gi hvert enkelt hus type, sin egen karakter. Planlagt
bebyggelse vil skli godt inn i eksisterende miljø, både skala og materialitet. Tomtens er i dag et en
stor tomt med et lite hus på mellom eksisterende bebyggelse. Fortetting her er i henhold til
kommunenes planer for området og også i henhold til statlige føringer om fortetting. Tomten vil gå
fra ubebygd til relativt tett bebygd. Stedets karakter vil bli beholdt i skala og type bebyggelse.

8.4 Byform og estetikk
Planområdet får en høyere tetthet enn området rundt.  Den planlagte bebyggelsen vil i liten grad
skille seg ut fra den type bebyggelse som fins i området, da planlagt bebyggelse har samme skala og
materialitet som eksisterende bebyggelse i området. Den vil bidra til å gi området en tydeligere
helhet, da den «fyller igjen» og knytter et stort åpent areal sammen med bebyggelsen rundt.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
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Ingen konsekvenser, da det ikke er registrerte kulturminner i området.

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
Området er sjekket mot tilgjengelige naturdatabaser og ikke funnet forekomster som kan
trues/ødelegges av tiltaket. Det ligger ingen info om området inne i Miljøstatus.no. Tiltaket vil
innebære nedhogging av eksisterende vegetasjon og noe inngrep i terreng.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Området er pr i dag ikke i bruk som rekreasjonsområde da det fremstår som en overgrodd tomt med
et lite hus på. Ved etablering av boligområde vil en få tre lekeplasser som også vil kunne brukes av
beboere i tilgrensende områder.

Planområdet er ikke kjent for å være i bruk som friluftsområde og er ikke registrert i Salten
Friluftsråds friluftkartlegging. Et stort område som er registrert som Nærturterreng og karakterisert
som svært viktig er friluftsområdet ved Vestmyra skole. Økt boligbebyggelse i området vil også gi en
økt bruk av disse rekreasjonsområdene.

8.8 Uteområder
Kravet til felles lek og uteområder i planen, er ivaretatt i henhold til rikspolitiske retningslinjer for
barn og ung. Det anlegges tre felles lekeplasser, hvorav lek 1 og 2 er relativt flate, mens lek 3 har litt
helling. Stien ned til lek 1 vil kunne brukes som akebakke vinterstid. Alle tre lekeplassene vil få gode
solforhold. Lekeområdene vil også kunne bli brukt av barn i området rundt. I tillegg har alle
eneboligene minimum 50 m2 privat uteareal på egen tomt. Firemannsboligene har minimum 25 m2
privat uteareal på egen tom.

I tillegg vil hver boenhet få gode og store private ute/oppholdsrom på altan som ligger sør og vest
vent, for å oppnå gode solforhold. Uteområdene vil være relativt flate på alle enhetene. Planområdet
vil fremstå som et noe mer fortettet eneboligområde enn tilgrensende bebyggelse, men med
tilsvarende kvaliteter.

8.9 Trafikkforhold
Boligbyggingen i Vollgata 44 vil føre til økt trafikk i Vollgata. Det vil være mulighet for gjennomkjøring
i planområdet. Tilgrensende veier til planområde er kommunale og Fauske kommune har godkjent
planene for adkomst. Vollgata blir belastet med 17 nye enheter. Veien er pr i dag ikke veldig belastet,
da den pr i dag fungerer som adkomstveg til bebyggelsen rundt og ikke som gjennomkjørings veg til
andre felt.

Planområdet ligger ca. 500 m fra skolen, det vil si ca. 10 min. gange. På vegen til skolen må barna gå
langs Vollgata og opp til Kirkeveien. Langs Kirkeveien er det fortau helt frem til skolen.
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8.10 Barns interesser
I rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen heter det at «arealer
og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og
annen helsefare» I planområdet er disse punktene ivaretatt. Det anlegges gjerde på lekeplassene der
hvor de grenser mot internvei og parkeringsplass.

8.11 Sosial infrastruktur

• Skolekapasitet
Nærmeste skole er Vestmyra skole som ligger ca. 500 meter vest for planområdet. Vestmyra skole
bygges ut for å kunne ta i mot ca. 675 elever fra 1 – 10 klasse. Elever fra Finneid og Erikstad skal
flyttes til Vestmyra skole. Rett over Vestmyra skole ligger videregåendeskolen. Det er god kapasitet.

• Barnehagedekning
Vestmyra barnehage ligger ca. 700 meter fra planområdet. Hauan barnehage ligger ca. 1 km øst for
planområdet på andre siden av E6.

8.12 Universell utforming/ tilgjengelighet
Tomten er ligger i en helling, stigningsforhold til adkomst er ivaretatt. Universell utforming ivaretas i
hht. TEK. 10

8.13 Energibehov –energiforbruk
Tiltaket medfører økt energiforbruk som følge av den nye bebyggelsens

8.14 ROS

Komplett ROS analyse under punkt 5.16. Viser krav til støyvurdering i forhold til E6, samt geoteknisk
vurdering. Dette er blitt gjort.

• Vann og avløp
Det er utarbeidet egen grov plan for vann og avløp.se punkt 6.6

• Trafo
De nye boligene kan knyttes til nettstasjon i Ankjellveien. Se punkt.6.10

8.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

8.16 Interessemotsetninger
Det har kommet seks innspill. Innspillene er vedlagt planmaterialet. Nedenfor er innspillene
gjennomgått og kommentert.
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8.17 Avveining av virkninger
Boligbygging i Vollgata 44 vil ha positive virkninger for stedskarakteren og bruken av området.
Bebyggelsen vil bidra til mer liv og aktivitet, samtidig som de nye lekeplassene vil være positivt de
som bor der i dag og de nye beboerne. Området er i KPA 2009-2021 satt av til boligformål og tiltaket
er i tråd med kommunens rammer. Vollgata egner seg godt for fortetting og det planlagte tiltaket
tilpasser seg godt det eksisterende miljøet.

9 Innkomne innspill

9.1

1. Innspill fra: Norland Fylkeskommune 18.08.15
Viser til fylkesplanens kap.  8.2 By- og tettstedsutvikling, realpolitisk retningslinje b)

Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god
funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter.

På generelt grunnlag bemerker fylkeskommunen at det bør tas hensyn til fremtidige
klimaendringer i planleggingen og utbyggingen. Spesielt i forhold til plassering og dimensjonering
av infrastruktur. Hensyn til barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god
tilgang til lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn som bør være i fokus i planleggingen.
Også i områder der barn ferdes. Viser til nasjonal politikk som pålegger kommunen å planlegge
med tanke på en utforming som er tilrettelagt for alle grupper. Ny bebyggelse og rom mellom ny
bebyggelse må vise hensyn til estetiske forhold, jfr. Plan og bygningsloven § 1-1.  Viser til lov om
medvirkning. Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre god
vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann.

Kulturminnefaglig har sjekket oppstarts meldingen mot sine arkiver. Så langt de kjenner til er ikke
planen i konflikt med verneverdige kulturminner.

De har foreløpig ingen uttalelser til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når planforslaget
foreligger.

Vår kommentar: Tas til følge.

2. Innspill fra Fylkesmannen i Nordland 09.07.15
Viser til pbl. § 5.1 om å legge til rette for medvirkning. Kommunen har i henhold til bestemmelsene
annet ledd at særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge jf. Krav i de rikspolitiske retningslinjene for barn og
planlegging pkt. 4.

Viser til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging inneholder 5a og 5b krav til fysisk
utforming. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning,
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støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg
og skape sitt eget lekemiljø, noe som bl.a. forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek
og opphold.

Viser til retningslinjer til lett tilgjengelighet og adkomst til områder for fysisk aktivitet i
nærområdet. De gunstigs beliggende delene av området skal reserveres for lek og uteopphold.
Kravene til planleggingsprosessen og fysisk utforming i de rikspolitiske retningslinjene for barn og
planlegging må oppfylles i prosjektet. Det forventes at reguleringsbestemmelsene bl. a. stiller krav
til minste uteoppholdsareal pr boenhet og at det skal stilles krav om at leke og uteoppholdsarealer
skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk.

Støy

Viser til T-1442/2012 «Retninglinje for behandling av støy i arealplanlegging» Ved etablering av
nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i vurderingssonen (gul sone) skal kommunen kreve
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på
uteplass. Utredning bør foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om
rammetillatelse i byggesaker. Utredningen bør videre belyse og aktuelle avbøtende tiltak. Krav til
innendørs støynivå skal være oppfylt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk
forskrift til plan- og bygningsloven.

Vår kommentar: Tas til følge. Har i telefonsamtale med saksbehandler i kommunen og Cowi, kommet
frem til at det er et like godt alternativ å forlenge støyskjerm langs E6, forbi nabo i nord og sør. På
denne måten unngår en å etablere en høy skjerm forman og bak tilgrensende boliger i øst. Disse
boligene vil bli bedre skjermet mot E6.

3. Innspill fra Statens vegvesen 27.07.15
Den største utfordringen etter Vegvesenets syn er nærheten til E6. Viser til at det i følge
kommunen v/Jan Erik Johansen er ønske om at byggegrensen kan flyttes noe nærmere E6 enn det
som er regulert i gjeldende plan.

Viser til grenseverdier for støy i: Retningslinje for behandling av støyømfintlig bebyggelse langs
trafikkbelastede veger.

Nevner at flere av boligene som ligger langs E6 i dette området i dag, har fasaden 20 meter fra
senterlinja på E6. Det betyr at boligene er utsatt for støv og støy fra vegtrafikken. Statens vegvesen
sin kartlegging av støy for boliger langs hovedvegen, viser at støynivået ved fasaden på disse
bygningene ligger i rød støysone definert i tabell T-1442/2012. I henhold til retninglinjene bør det
unngås å etablere ny støyfølsom bebyggelse i rød støysone.

Vår kommentar: Tas til følge. Cowi v/Marius Dalen Letnes har gjort en støyvurdering og sett på hvilke
tiltak som kreves.
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4. ISE NETT AS 20.07.15
Ber om å bli tatt med på møte/råde i den videre planleggingen av området. Dette med bakgrunn i
elforsyning(nettutbygging) og bredbåndsutbygging.

Vår kommentar: Tas til følge. Tiltakshaver har hatt dialog med dem som er tatt med i planprosessen.

5. Innspill fra Sametinget 24.06.15
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredede samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturfaglige merknader til planforslaget på det
nåværende tidspunktet.

Minner om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og
de foreslår tekst til bestemmelse.

Vår kommentar: tas til følge.

6. Innspill fra Kåre Korneliussen 26.06.15
Viser til at det i brev om oppstart detaljregulering Vollgata medfølger kart som medfølger hans
eiendom: Triangelveien 8 inntegnet på kartet over eiendommer som skal reguleres i forbindelse
med utbyggingen av parsell 103/6. Påpeker at dette ikke medfører riktighet, og det samme gjelder
eiendommene 2, 4 og 6. Han ber om en forklaring på hvorfor dette har skjedd, og at de andre
eierne bør få kjennskap til hva som har skjedd. Han har vært i kontakt med de andre eierne og de
er enige om at dette blør rettes opp.

Vår kommentar: Det ble sendt ut brev til Kåre Korneliussen og de andre naboene, hvor det ble
beklaget at deres eiendommer var tatt med innenfor plangrensen og beklaget dette. Deres
eiendommer tas ikke med i reguleringsplanen. RP grensen går i eiendomsgrensen.
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UNIKUS AS
Vollgata 44
Støykilde: vei

Støysituasjon med 90 m lang og  4 m høy skjerm mot E6
Avstand skjerm til gangvei = 3 m. Skjermhøyde avtar til 2m i ender

Saksbehandler

MDLE
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Arkiv sakID.: 16/1199 Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 085/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

120/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

ENDRING I GODTGJØRELSESREGLEMENTS § 9.3

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

I godtgjørelsesreglementet § 9.3 heter det:

9.3 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser utbetales i hovedsak kun 1 gang pr. år.

Frist for innlevering av krav: 15. november

Godtgjørelsen gjelder fra 01.11.** - 31.10.**. Godtgjørelsen utbetales i desember. Krav

innlevert etter fristen, utbetales i henhold til frister for innlevering av lønningsbilag.

Dekning av faktiske utgifter, tapt arbeidsfortjeneste, kostgodtgjørelse/nattillegg, utbetales

etter hvert som krav blir fremmet.

Det har blitt etterspurt en mer fleksibel utbetaling av frikjøpsdager for utvalgsledere og
gruppeledere, fastgodtgjørelser og telefongodtgjørelse.

Rådmann ser ingen problemer med at det kan avtales en mer fleksibel ordning overfor
hovedutvalgsledere og gruppeledere. Hvis møtegodtgjørelse skal utbetales flere ganger i året
eventuelt for hvert møte, må samme ordning gjelde for alle.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Følgende tillegg i godtgjørelsesreglementets § 9.3 vedtas:

Hovedutvalgsledere og gruppeledere kan etter avtale få utbetalt frikjøpsdager,
fastgodtgjørelse og telefongodtgjørelse hver måned.

FOR-085/16 VEDTAK-  03.05.2016



Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme..

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Følgende tillegg i godtgjørelsesreglementets § 9.3 vedtas:

Hovedutvalgsledere og gruppeledere kan etter avtale få utbetalt frikjøpsdager,
fastgodtgjørelse og telefongodtgjørelse hver måned.

Geir Mikkelsen
rådmann
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JournalpostID: 16/3548
Arkiv sakID.: 16/334 Saksbehandler:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans:
Sak nr.: 089/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

121/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR
2017 - 31. DESEMER 2020

Vedlegg: 1. K-sak 112/12 – Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2013 – 31.
desember 2016

2. Brev fra Salten tingrett datert 28.01.2016
3. Brev fra Domstoladministrasjonen datert 17.11.2015

Sammendrag:

Til Salten tingrett skal det for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges 30 kvinner og
30 menn fra Fauske kommune.

I vedtak fra K-sak 112/12 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved
valgperiodens start, fritatt og flyttet.

Det er ikke anledning å velge samme meddommer til Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.
Krav til meddommerne framkommer i vedlegg 3.

Det bes om at kommunestyret velger 30 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for
perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
……………………..

Utvalg menn (30 personer):
……………………

FOR-089/16 VEDTAK-  03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:



Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
1. Kjellaug Strøm
2. Hege Harsvik
3. Vigdis Lund
4. June Bårdsen
5. Liv-Marit Tverå
6. Anne Antonsen
7. Anita Hunstad
8. Trine Nordvik Løkås
9. Elisabeth Pettersen
10. Anne Grethe Lund
11. Cecilie Amundsen
12. Hege L. Skoglund
13. Lene Utheim Rasmussen
14. Brith May Kvitblikk
15. Ingelin Noresjø
16. Marlen Rendall Berg
17. Gerd Helen Hansen
18. Siv Anita Værnes
19. Hilde Dybwad
20. Hilde Nystad
21. Kirsti Ellingsen
22. Ragnhild Dreier
23. Åshild Uhre
24. Lisbeth Kvæl
25. Bjørg Kosmo
26. Tove Wensell
27. Cesilie Høgseth
28. Renate Stene
29. Sissel Laksosnes Olsen
30. Gry Janne Rugås
31. Siren Åsbakk
32. Hilde Hermansen
33. Ellen Dahl

Utvalg menn (30 personer):
1. Terje Mellerud
2. Nils Sture Bringsli
3. Lars Morten Rødaas
4. Thorfinn Brekke
5. Åge Ellingsen
6. Bernt Henrik Furehaug
7. Raymond Mathisen
8. Jon Kenneth Brekke
9. Raymond Osbakk
10. Jens Kyed
11. Andy Jensen



12. Erik Alvestad
13. Sten Strand
14. Erling Skagen
15. Kjell Basse Lund
16. John Harald Løkås
17. Gøran Indregård
18. Petter Borgen
19. Kurt Bådsvik
20. Rune Stien
21. Arnt Pedersen
22. Kjetil Sørbotten
23. Erling Palmar
24. Kjell Sverre Jakobsen
25. Jøran Engan
26. Kjell-Willy Strøm
27. Tore Stemland
28. Dag-Willy Nyrud
29. John Harry Nilsen
30. Truls Larsen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kvinnelige meddommere må reduseres fra 33 til 30 ved kommunestyrets behandling.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
1. Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske
2. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske
3. Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske
4. June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske
5. Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske
6. Anne Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske
7. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske
8. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord
9. Elisabeth Pettersen, Ørnflogveien 9, 8230 Suliltjelma
10. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske
11. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske
12. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske
13. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske
14. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske
15. Ingelin Noresjø, Gryttingveien 40, 8209 Fauske
16. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske
17. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske
18. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske
19. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske
20. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske



21. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
22. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord
23. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske
24. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma
25. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord
26. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma
27. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8230 Sulitjelma
28. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord
29. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske
30. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske
31. Siren Åsbakk, Svartvassveien 12C, 8206 Fauske
32. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske
33. Ellen Dahl, Kopparveien 4, 8208 Fauske

Utvalg menn (30 personer):
1. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske
2. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord
3. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske
4. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske
5. Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske
6. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske
7. Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma
8. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske
9. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske
10. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord
11. Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske
12. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma
13. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske
14. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord
15. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma
16. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord
17. Gøran Indregård, Tuven 8, 8200 Fauske
18. Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske
19. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske
20. Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske
21. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske
22. Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord
23. Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske
24. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske
25. Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske
26. Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske
27. Tore Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord
28. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske
29. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske
30. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske

Geir Mikkelsen



rådmann
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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 081112 FORMANNSKAP Dato:  23.04.2012

112112 KOMMUNESTYRE 10.05.2012

VALG A V MEDDOMMERE  TIL SAL TEN TINGRETT FOR PERIODEN  1. JANUAR
2013 - 31. DESEMER 2016

Vedlegg: l.  K-sak 59/08 - Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 1 .  mai 2008 - 1.  januar
2013 - Ny behandling

2. Brev fra Salten tingrett datert 06.10.2011
3 . Brev fra Domstoladministrasjonen da tert 07.11.2011

Sammendrag:

Til Salten tingrett skal det for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges 30 kvinner og
30 menn fra Fauske kommune.

I vedtak fra K-sak 59 /08 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved
valgperiodens start, fritatt og flyttet.

Svein Roger Bådsvik, Greta Hjemgård Olsen og Gunnar Myrstad har bedt om å bli fritatt.

Det er ikke anledning å velge samme meddommer til Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.
Krav til meddommerne framkommer i vedlegg 3.

Det bes om at kommunestyret velger 30 meddommere av hvert kjønn til Salten tingrett for
perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016.

INNSTILLING:

Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2013 - 31.  desember 2016
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):

Utvalg menn (30 personer):

FOR-081/12 VEDTAK-  23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg.



Ottar Skjellhaug  (AP) fremmet  følgende  omforente  forslag:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2013 - 31.  desember 2016
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
1.  Trine Nordvik Løkås
2. Elisabeth Pettersen
3. Anne Grethe Lund
4. Cecilie Amundsen
5. Torny Pedersen
6. Hege Larsen
7. Ester Wo llb akk
8.  Lene Utheim Rasmussen
9. Britt May Kvitblikk
1 O.Ingelin Noresjø
l l .Marlen Rendall Berg
12 . Gerd Hansen
13.Siv Anita Værnes
14 .Hilde Dybwad
15 .Hilde Nystad
16.Kirsti Ellingsen
1 7. Ragnhild  Dreier
18 .Åshild Uhre
19 .Lisbeth Kvæl
20.Bjørg Kosmo
21 .Tove Wensell
22.Cesilie Høgseth
23.Renate Stene
24.Sissel Laksosnes Olsen
25.Gry Janne Rugås
26.Siren Åsbakk
27.Hilde Hermansen
28.Ellen Dahl
29.Sylvi Karlsen
30.June Bårdsen
31 .Liv -Marit  Tverå

Utvalg menn (30 personer):
1 .  Erling Skagen
2. Bernt Gøran Lund
3 .  Jon Harald Løkås
4. Eirik A lvestad
5 .  Gøran Indregård
6.  Bernt Halvorsen
7. Petter Borgen
8.  Lars Brunstad
9.  Paul Christian Slet bakk
1 O. Kurt Bådsvik
l I .Rune  Stien



12.Terje Mellerud
13.Sigmund Normann
14.Arnt Pedersen
15.Kristen Jakobsen
16.Jan Jacobsen
17.0dd  Wollbakk
18 .Nils  Sture Bringsli
19 .Lars  Morten Rødaas
20.0dd Jarne Vestgård
21.Thorfinn  Brekke
22.Åge Eirik Ellingsen
23.Kjell  Sverre Jakobsen
24.Bernt Henrik Furehaug
25.Roar Elior Karlsen
26.Kjell Villy Strøm
27.Tore  Stemland
28.Dag- Willy Nyrud
29.John  Harry Nilsen

Det omforente  forslaget ble enstemmig  vedtatt.

INNSTILLING  TIL KOMMUNESTYRET:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1.  januar 2013 - 31.  desember 2016
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
1.  Trine Nordvik Løkås , Løkås , 8215 Valnesfjord
2. Elisabeth Pettersen, Ørnflogvn, 9 , 8230 Sulitjelma
3. Anne Grethe Lund , Bratthaugen 12 ,8210  Fauske
4.  Cecilie Amundsen , Furutoppen 3 ,8209  Fauske
5. Torny Pedersen , Kleivbakken 8 ,  8200 Fauske
6.  Hege E.  Larsen , Sandnes 37B , 8230 Sulitjelma
7. Ester Wollbakk, Haubakken 6 ,8209  Fauske
8. Lene Utheim Rasmussen , Nermovn. 2 , 8206 Fauske
9. Brith May Kvitblikk, Kvitblik , 8218 Fauske
1 O.Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40 ,  8209 Fauske
l1.Marlen Rendall Berg , Klungset, 8214 Fauske
12.Gerd Helen Hansen, Kirkevn. 28, 8207 Fauske
13.Siv Anita Værnes, Nedre Hauanvei 7A, 8209 Fauske
14 .Hilde Dybwad , Reitsnvn. 5 ,8210  Fauske
15.Hilde Nystad, Postboks 12,8201  Fauske
16 .Kirsti Ellingsen , Leivset, 8211 Fauske
17.Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord
18 .Åshild Uhre, Lyngvn. 35 ,  8209 Fauske
19 .Lisbeth Kvæl , Emil Knudensvei 19B , 8230 Sulitjelma
20.Bjørg Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord
21.Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma
22.Cesilie Høgseth, Kvitlyngvn. 7, 8209 Fauske
23.Renate Stene , Stemalnd , 8215 Valnesfjord
24.Sissel Laksosnes Olsen, Høybakk, 8218 Fauske



25.Gry Janne Rugås ,  Leivset,  8211 Fauske
26.Siren  Åsbakk ,  Svartvassvn.  I2C ,  8206 Fauske
27.Hilde Hermansen ,  Tverå, 8218 Fauske
28.Ellen  Dahl ,  Kopparvn.  4 ,  8208 Fauske
29.Sylvi  Karl sen,  Malmvn.  10K ,  8208 Fauske (Over 70 år v ed val gperiodens s tart)
30.June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske
31.Liv-Marit Tverå,  Greplyngvn. 5,  8209 Fauske

Utvalg menn (30 personer):
1.  E rl ing Skagen , Nystad , 8215 Valnesfjord
2.  Bernt G øran Lund , Glastune s 23B ,  8230 Sulitjelma
3 .  John Harald L ø k ås ,  L ø kås ,  8215 Valnesfjord
4.  Er ik Alvestad , Mons P etter v ei 7 A ,  8230 Sulitjelma
5. Gøran Indregård , Bratthuagen 12 , 8210 Fau ske
6. Bernt Halvor sen, Asalvn. 20, 8209 Fauske
7.  Petter Borgen , Lyng vn.  17 ,8209  Fausk e
8 .  Lars Brunstad , N y -Jord ,  8219 Fauske
9. Paul Christian Sl etbakk , Bremseb akk en 20 ,8200  Fauske
10.Kurt Bådsvik, Leivset, 8211 Fauske
11.Rune Stien, Hansbakken 3E,  8206 Fauske
12 .T erje Mellerud , Sulitjelma vn.  2C ,  8208 Fausk e
13.Sigmund Normann, Asalvn.  1,8209  Fauske
14 .Ar nt Pedersen , Kopp arvn. 2 ,  8208 Fausk e
15.Kristen Jakobsen, Kleivbakken 12, 8200 Fauske
16 .Jan Kristian Jacobsen , Mosti , 8211 Fauske
1 7 .0dd  Wollbakk , Haubakken 6 , 8209  Fauske (Ov e r 7 0 å r ve d v al g period e n s s tart)
18 .Nils Sture Bringsli , Bringsli , 8215 Valnesfjo rd
19.Lars Morten Rødaas, Rødås, 8219 Fauske
20.0dd Jarne Vestgård, Poppelvn.  19,8209 Fauske
21.Thorfinn Brekke, Reitnavn. 21,  8210 Fauske
22.Åge Eirik Ellingsen, Finneidgt. 22A, 8210 Fauske
23.Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske
24.Bernt Henrik Furehaug , Skjerstadvn . 2,  8206 Fauske
25.Roar Elior Karlsen, Malmvn.  10K, 8208 Fauske (Over 70 år ved valgperiodens

start)
26.Kjell-Willy Strøm, Svartvassvn. 12B, 8206 Fauske
27.Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord
28.Dag- Willy Nyrud, Leivset,  8211 Fauske
29.John Harry Nilsen , Storgaten 66 ,8200  Fauske

KOM-112/12 VEDTAK-  10.05.2012

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo i stedet for Odd Wollbakk:
�  Erling Palmar

Jørn Stene (FL) foreslo i stedet for Kristen Jakobsen:
�  Kjetil S ørbotten

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo:



�  I stedet for Sylvi Karlsen: Ann Cesilie Holand
�  I stedet for Roar Elior Karlsen: Jøran Engan

Tom Vidar Karlsen  (AP) og Kjell Sverre Jakobsen  (AFI) foreslo:
�  I stedet for Torny Pedersen:  Truls Larsen

Formannskapets  innstilling med endringsforslag  ble enstemmig  vedtatt.

VEDTAK:
Som meddommere  til Salten tingrett for perioden  1. januar 2013 - 31. desember  2016
oppnevnes:

Utvalg kvinner (30 personer):
1.  Trine Nordvik  Løkås ,  Løkås ,  8215 Valnesfjord
2. Elisabeth  Pettersen,  Ørnflogvn.  9 ,  8230 Sulitjelma
3.  Anne Grethe Lund ,  Bratthaugen  12 ,  8210 Fauske
4. Cecilie Amundsen ,  Furutoppen  3 ,8209  Fauske
5.  Hege E. Larsen ,  Sandnes 37B ,  8230 Sulitjelma
6.  Ester Wollbakk ,  Haubakken  6 ,8209  Fauske (D"(~  lo tiR VEDy'AL~PE.l<IODtN6 61ART)
7. Lene Utheim Rasmussen , Nermovn. 2 , 8206 Fauske
8.  Brith May Kvitblikk , Kvitblik , 8218 Fauske
9. Ingelin Noresjø, Gryttingvn. 40 , 8209 Fauske
1 O.Marien Rendall Berg ,  Klungset , 8214 Fauske
II.Gerd Helen Hansen, Kirkevn. 28,  8207 Fauske
12.Siv Anita Værnes, Nedre Hauanvei 7A, 8209 Fauske
13.Hilde Dybwad, Reitsnvn. 5,  8210 Fauske
14.Hilde Nystad, Postboks 12, 8201 Fauske
15.Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske
16.Ragnhild Dreier, Stemland, 8215 Valnesfjord
17.Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske
18.Lisbeth Kvæl, Emil Knudensvei 19B, 8230 Sulitjelma
19.Bjørg Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord
20.Tove Wensell, Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma
21.Cesilie Høgseth, Kvitlyngvn. 7, 8209 Fauske
22.Renate Stene, Stemalnd, 8215 Valnesfjord
23.Sissel Laksosnes Olsen, Høybakk , 8218 Fauske
24.Gry Janne Rugås, Leivset , 8211 Fauske
25.Siren Åsbakk, Svartvassvn. 12C, 8206 Fauske
26.Hilde Hermansen, Tverå, 8218 Fauske
27.Ellen Dahl, Kopparvn. 4, 8208 Fauske
28.Ann Cesilie Holand, Sjøgt. 76 , Focus terrasse leilighet 310 ,8200 Fauske (F L1ii er)
29.June Bårdsen, Vinkelen 8A , 8206 Fauske
30.Liv-Marit Tverå, Greplyngvn. 5, 8209 Fauske

Utvalg menn (30 personer):
1.  Erling Skagen , Nystad , 8215 Valnesfjord
2. Bernt Gøran Lund, Glastunes 23B , 8230 Sulitjelma (OiPC) (Nt  M~DDDf1t1e( ;  KJELl. 6f166t L()Nb)
3. John Harald Løkås , Løkås, 8215 Valnesfjord
4. Erik Alvestad, Mons Petter vei 7 A, 8230 Sulitjelma
5.  Gøran Indregård , Bratthaugen 12 , 8210 Fauske



6.  Bernt Hal vorsen ,  Asalvn .  20 ,  8209 Fauske(ovf-fI.. 1bÅ~  veO "ALt.Pf../(/of)~6  Sr.q~1)
7.  Petter Borgen , Lyngvn. 17 ,8209  Fauske
8 .  Lars Brunstad , Ny -Jor d ,  8219 Fauske (Dd>D)

9. Paul Christian Slet bakk , Bremsebakken 20 ,8200 Fauske (o\l(R1-04,. .Jf.o VAl4PEI..I/)()!/JS ~1)
1 0.Kurt Bådsvik , Leivset, 8211 Fauske
11.Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske
12.Terje Mellerud, Sulitjelmavn. 2C, 8208 Fauske
13 .Sigmund Normann , Asalvn .  1 ,8209  Fauske tovge, 1o~«.."Eo vALL.PfR/ODf)J6  ST1I1.7)
1 4.Amt Pedersen , Kopparvn .  2 ,  8208 Fauske
1 5.Kjetil S ø rbotten ,  Bringsli ,  8215 Valnesfjord
16 .Jan Kristian Jacobsen , Mosti , 8211 Fauske (OtbD)
17.Erling Palmar, Poppelvn.  1,8209  Fauske
1 8.Ni l s  Sture Brings l i ,  Bringsli , 8215 Valnesfjord
1 9.Lars Morten Rødaas ,  Rødås ,  8219 Fauske
20.0dd Jame Vestgård , Poppelvn.  19, 8209 Fauske (o"t~Tl) Å~ "E.DV'fH.bPiRloOEN6 jrArrr)
21.Thorfinn Brekke, Reitnavn. 21,  8210 Fauske
22.Age Eirik Ellingsen, Finneidgt. 22A, 8210 Fauske
23.Kjell Sverre Jakobsen , Tortenli , 8218 Fauske
24.Bemt Henrik Furehaug , Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske
25.Jøran Engan, Vlkavn.  15,8200  Fauske
26.Kjell-Willy Strøm , Svartvassvn. 12B , 8206 Fauske
27.Tore Stemland , Stem land,  8215  Va lnesfjord
28.Dag-Wi llyNyrud ,  Leivset , 8211 Fauske
29.John Harry Nilsen, Storgaten 66,8200  Fauske
30.Truls Larsen , Kirkevn . 45B, 8207 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift s endes:
De valgte meddommere
Salten Tingrett Postboks 322 8001 BODØ
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Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt
skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember
2020

Generelt
Kommunene skal etter kommunevalget i høst velge følgende grupper av meddommere/ lagrette-
medlemmer:
ð• Lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
ð• Meddommere til tingretten
ð• Jordskiftemeddommere til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen.

Det er viktig at kommunen gjennomfører valgene og rapporterer utfallet av valgene innen de frister som er
satt opp i domstolloven for at saksavviklingen i domstolene ikke skal forsinkes eller stoppe opp.

Aktuelle frister for kommunens arbeid med valg av lagrettemedlemmer og meddommere er som følger:

ð• 1. mars 2016 domstolleder skal varsle kommunen om antall medlemmer i utvalget, domstolloven §§
64/65 begge andre ledd

ð• 1. juli 2016 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd
ð• 15. september 2016 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt, domstolloven § 69 andre

ledd

Kommunen vil få beskjed om hvor mange medlemmer som skal velges til den enkelte utvalg av
domstolleder ved de aktuelle domstoler. Domstolleder har frist til 1. mars 2016 med å varsle kommunen
om antall personer i de ulike valgene.

Det er viktig at kommunene følger opp domstolenes melding om hvor mange de skal velge innen hver
gruppe og at de ikke velger for få personer i noen av gruppene. På samme måte skal kommunene heller
ikke velge for mange personer til noen av gruppene. Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til
tingretten, men ikke begge steder, domstolloven § 68 siste ledd. De som velges enten til tingretten eller
lagmannsrett,  kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem.
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Når kommunene skal velge personer til de forskjellige utvalgene, er det viktig at kommunene sørger for at
utvalgene blir representative i forhold til kommunens befolkning, domstolloven § 67. Dette innebærer at
man foruten å ta hensyn til alder blant annet også må ta hensyn etnisk bakgrunn og kultur.

Krav til de som velges går fram av vedlagte notat. Kravene gjelder alle grupper meddommere og
skjønnsmedlemmer, med unntak av at skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden
starter.

Vi vil i et senere brev komme tilbake med informasjon om hvordan utfallet av valget skal rapporteres til
domstolene. Dette vil skje elektronisk.

Jordskiftemeddommere – nytt denne gang
Ny jordskiftelov § 2-5 bestemmer at hver kommune skal velge et like antall menn og kvinner som
jordskiftemeddommere. Jordskifteretten skal heretter fastsette antallet jordskiftemeddommere i
jordskiftesognet slik at hvert medlem antall å kunne gjøre tjeneste en gang i løpet av valgperioden.
Jordskifterettslederen fordeler antallet jordskiftemeddommere mellom kommunene i jordskiftesognet slik
at hver kommune skal velge minst en kvinne og en mann til utvalget. Det må derfor påregnes at kommunen
skal velge et annet antall jordskiftemeddommere enn ved tidligere valg.

I områder med reindrift er ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant
jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunen ta hensyn til at jordskiftemeddommere som regel deltar
på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskiftemeddommere kan ferdes i
terrenget.

Skjønnsmedlemmer
Kommunen skal også komme ved forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. Det er
viktig at man her opplyser hvilket fag de som foreslås har kyndighet i. Selv om det ikke her er noe krav om
fordeling mellom menn og kvinner, bør man etterstrebe at begge kjønn er godt representert. På samme
måte som for jordskiftemeddommere er det ønskelig med skjønnsmedlemmer med kunnskap om reindrift i
områder hvor det er slik virksomhet, samt at de har mulighet for å ferdes i terrenget der dette er
nødvendig.

Fylkeskommunenes frist for å velge skjønnsmedlemmer er 15. oktober 2016, og utfallet av valget skal
rapporteres innen 1. november 2016, skjønnsprosessloven § 14.

Med hilsen

Solveig Moen Terje Karterud
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg: Notat om bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere
Kommunebrev vedlegg
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NOTAT

Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere.

Innledning
Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette
antallet mellom kommunene. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal gjøre tjeneste
i to saker per år. Siste frist for når domstolleder skal underrette kommunen om fordelingen
på kommuner er 1. mars 2016. Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016
og rapportere utfallet av valget innen 15. september 2016.

Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan velges
både til lagmannsretten og tingretten, domstolloven § 68 siste ledd. Personer som velges til
lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som meddommere til jordskifteretten,
jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som skjønnsmenn, skjønnsprosessloven § 14.

Krav til den som skal velges
Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

1) Generelle krav
2) Personer utelukket på grunn av stilling
3) Personer utelukket på grunn av vandel

Generelle krav
Norskkunnskaper
Kravet til ”tilstrekkelige norskkunnskaper” i § 70 innebærer at den som velges må kunne
forstå norsk tale og tekst og selv uttrykke seg på norsk.

Personlig egnethet
Med ”personlig egnet til oppgaven” menes at vedkommende må kunne følge
forhandlingene i retten, forstå de problemstillingene saken reiser, ta stilling til problem-
stillingene og gi uttrykk for sin mening. Den som velges, må også forstå betydningen av å
følge opp innkallinger, og kunne innrette seg etter regler for når det kan stilles spørsmål
mv.

Høyesteretts ankeutvalg har i en kjennelse 2. juni 2014 tatt stilling til spørsmålet om blinde
personer kan være meddommere. På grunn av at de var avhengig av at andre tolket eller
forklarte bevis som ble lagt fram for dem, kom Høyesteretts ankeutvalg til at blinde ikke
kunne være meddommere.

Aldersgrenser
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Domstolloven § 70 annet ledd inneholder andre alminnelige krav til den som skal kunne
velges som lagrettemedlem og meddommer. Annet ledd nr. 1 innebærer at den nedre
aldersgrensen for å kunne velges er 21 år, og at det er en øvre aldersgrense på 70 år. Begge
grensene gjelder alder ved valgperiodens start, 1. januar 2017. Dette betyr at de som velges
må være født etter 31. desember 1946 og før 1. januar 1996.

Stemmerett mv.
§ 70 annet ledd nr. 2, 4 og 5 har regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i
folkeregisteret og statsborgerskap. Vi vil her presisere kravet om at de som velges må være
innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen.

Økonomiske forhold
§ 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og konkurskarantene
avløser det tidligere kravet til vederheftighet. Kravet gjelder både på valgtidspunktet og
gjennom valgperioden. Gjeldsforhandlinger, konkursbehandling eller konkurskarantene
som er avsluttet før valget, hindrer ikke valg.

Utelukkelse på grunn av stilling
Reglene om at innehavere av visse stillinger ikke kan velges finnes i domstolloven § 71, og
omfatter flere typer stillinger. Visse politiske stillinger som omfattes er

- statsråder
- statssekretærer
- statsrådenes personlige og politiske rådgivere samt
- ansatte ved Statsministerens kontor.

Videre kan ikke fylkesmenn og assisterende fylkesmenn velges (nr. 3).

Utelukket er videre ikke bare embetsmenn i dømmende stilling, men også
- konstituerte dommere,
- utnevnte dommere og
- ansatte ved domstolene (nr. 4). Regelen omfatter alle ansatte, uavhengig av om

vedkommende deltar i behandlingen av enkeltsaker.

Etter nr. 5 er alle ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen utelukket,
samt alle med begrenset politimyndighet. Personer med begrenset politimyndighet vil ofte
kunne ha et annet yrke ved siden av å ha begrenset politimyndighet. Kommunene må
derfor være oppmerksom på dette kravet der dette er aktuelt.

Etter nr. 6 alle ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og
Domstoladministrasjonen. Det samme gjelder personer i styret for Domstol-
administrasjonen. Nr. 7 utelukker ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengsels-
skolen, uavhengig av arbeidets art og om vedkommende tar del i praktisk politi- og
fengselsarbeid.

Praktiserende advokater og advokatfullmektiger er utelukket (nr. 8).

Nr. 9 inneholder bestemmelser om utelukkelse av kommunens administrasjonssjef eller
kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven
kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller
gjennomføringen av valget. Bestemmelsen er ikke fullt ut samsvarende med oppregningen
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i valgloven § 3-3 om hvem som er utelukket til valg til fylkestinget og kommunestyret.
Den utelukker fra valg i den kommunen hvor vedkommende er ansatt, eventuelt utnevnt i.
Er vedkommende bosatt i en annen kommune er han/hun ikke utelukket fra valget i
bostedskommunen forutsatt at vedkommende fyller valgbarhetskravene der. Uttrykket ”tar
direkte del i” gjelder alle typer arbeid, også utførelse av teknisk pregede oppgaver.

Utelukkelse på grunn av vandel
Strengere krav til vandel
Det er ikke bare straffens art, men også straffens lengde som er av betydning for hvor
lenge en person er utelukket. Reglene finnes i domstolloven § 72.

Ubetinget fengsel i mer enn ett år
Etter § 72 første ledd nr. 1 skal idømt fengselsstraff i mer enn ett år medføre varig
utelukkelse.

Forvaring eller særreaksjon
Etter nr. 2 den som er idømt forvaring eller særreaksjon etter  §§ 39-39c i straffeloven av
1902  eller § 40 eller §§ 62-65 i straffeloven av 2005 varig utelukket. En ”særreaksjon” er
f eks dom på overføring til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern.

Ubetinget fengsel i inntil ett år
Den som er idømt ubetinget frihetsstraff i inntil ett år er utelukket i 15 år, regnet fra når
dommen var rettskraftig (nr. 3).

Betinget fengsel
Den som er idømt betinget frihetsstraff uansett straffens lengde er utelukket i 10 år, regnet
fra når dommen var rettskraftig (nr. 4).

Bøtestraff
Når det fastsettes bøtestraff, er det den generelle strafferammen for det forhold boten
gjelder som er avgjørende (nr. 5). Bøtestraff for forhold med en strafferamme på mer enn
ett år skal medføre utelukkelse. Det er verken botens størrelse eller den subsidiære
fengselsstraffen som avgjør valgbarheten. Bøtestraff har betydning enten den er idømt i
retten eller vedkommende har vedtatt et forelegg. Forenklede forelegg omfattes ikke.

Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse
Også betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukkelse, dersom det
straffbare forholdet har en strafferamme på mer enn ett år (nr. 6). Domsutsettelse betyr at
retten har avsagt dom på straffeskyld, men har unnlatt i idømme straff.

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff er en ubetinget reaksjon, og skal etter § 72 annet ledd medføre utelukkelse
i samsvar med enten nr. 1 eller 3 i første ledd, avhengig av lengden av den subsidiære
fengselsstraffen.

Siktelse
En siktelse for et straffbart forhold medfører ikke utelukkelse fra valg. En siktelse som
ikke har ført til et forelegg, skal imidlertid medføre forbigåelse ved trekningen til den
enkelte sak, jf. § 91 første ledd bokstav c.
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Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og
meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige
informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved
forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene
legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å
avklare forholdet til kravene etter § 72.

Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har
inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll
med vandel. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som nevnt i §§
70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd. Domstolen
skal varsles om slik sletting.

Prosedyrer ved gjennomføringen av valget
Domstolloven § 67 stiller krav til sammensetningen av hvert av utvalgene av lagrette-
medlemmer og meddommere til både lagmannsretten og tingretten. Bestemmelsen
innebærer at kommunen må ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og
sørge for at sammensetningen av utvalgene så langt mulig blir i samsvar med befolkningen
i kommunen. Kommunens vedtak vil som andre kommunale vedtak være gjenstand for
lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59.

Domstolloven § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå
kandidater. Oppfordringen kan komme til uttrykk på forskjellige måter, eksempelvis
gjennom annonser i lokalpressen, på kommunens hjemmesider på internett eller ved
oppslag på steder der allmennheten ferdes.

Bortsett fra at allmennheten skal oppfordres til å foreslå kandidater er det opp til
kommunene hvordan de vil finne frem til dem som skal velges. Regelen om at kommunene
skal legge manntallet over dem som hadde stemmerett ved kommunevalget til grunn for
valget til utvalgene, videreføres ikke, idet kommunene – innenfor reglene om valgbarhet –
skal stå fritt med hensyn til hvem som velges. Siden vervet er en borgerplikt, er det i
prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å
unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis behov for en viss forhåndskontakt.

Domstolloven § 68 angir ikke en eksplisitt frist for når formannskapet eller det faste
utvalget skal ha forberedt valget. Indirekte ligger det en frist i at formannskapets eller
utvalgets forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før
kommunestyrets valg.

Selve valget, som etter annet ledd skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av
kommunelovens regler om valg, som gir anledning til forholdstallsvalg. Reglene om
rekkefølgen for valgene videreføres ikke, slik at det er opp til kommunestyret hvilke utvalg
som velges først, men ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene, jf. § 68. Man kan altså
ikke velge samme person til å stå i utvalgene for både tingrett og lagmannsrett.
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Ordningen med valg av særskilte utvalg av fagkyndige meddommere i medhold av
domstolloven er opphevet. Domstolene kan oppnevne fagkyndige meddommere i den
enkelte sak uavhengig av et bestemt utvalg.

Fortegnelsen over lagrettemedlemmer/meddommere
Etter domstolloven § 69 første ledd, skal listen inneholde følgende opplysninger:

Fullt navn
Adresse
Fødselsnummer
Telefonnummer
Yrke
Stilling
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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020

Vedlegg: K-sak 113/12
Brev fra Hålogaland lagmannsrett datert 04.02.2016

Sammendrag:

Til Hålogaland lagmannsrett skal det for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges 10
lagrettemedlemmer/meddommere (5 kvinner, 5 menn) fra Fauske kommune.

En som velges som lagrettemedlem/meddommer i lagmannsretten er utelukket fra valg som
meddommer i tingretten. Nedre aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 år ved
valgperiodens start. Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det bare blir valgt folk til
lagrettemedlemmer/meddommere som har tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.
Lagmannsretten vil samtidig understreke viktigheten av en balansert aldersfordeling, og at alle
samfunnslag blir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges inn personer med ulik
etnisk bakgrunn.

I vedtak fra K-sak 113/12 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved
valgperiodens start, fritatt eller flyttet.

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 5 lagrettemedlemmer/meddommere av hvert kjønn
til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:

Kvinner:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …



Menn:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

FOR-090/16 VEDTAK-  03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:

Kvinner:
1. Torill Hagen Fossum
2. Linda Mosti
3. Marit Stemland
4. Marina Eliassen
5. Vigdis Kristensen

Menn:
1. Kjell Eilertsen
2. Vegard Setså
3. Sverre Hagen
4. Raymond Hansen
5. Arve Rolandsen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:

Kvinner:
1. Torill Hagen Fossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord
2. Linda Mosti, Mosemyrveien 10, 8206 Fauske
3. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord
4. Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230 Sulitjelma
5. Vigdis Kristensen, Hegreveien 3, 8207 Fauske

Menn:
1. Kjell Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske
2. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma
3. Sverre Hagen, Linerleveien16, 8207 Fauske
4. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske
5. Arve Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske



Geir Mikkelsen
rådmann
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113112 KOMMUNESTYRE 10.05 .2012

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE  TIL HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT  FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

Vedlegg: Oversikt over meddommere fram til 1.  januar 2013
Brev fra Hålogaland lagmannsrett datert 24.02.2012

Sammendrag:

Til Hålogaland lagmannsrett skal det for perioden 1.  januar 2013 - 31. desember 2016 velges 10
lagrettemedlemmer/meddommere (5 kvinner, 5 menn) fra Fauske kommune.

En som velges som lagrettemedlem!meddommer i lagmannsretten er utelukket fra valg som
meddommer i tingretten. Nedre aldersgrense er 21 år og øvre aldersgrense er 70 år ved
valgperiodens start. Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det bare blir valgt folk til
lagrettemedlemmer/meddommere som har tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig er
personlig egnet til oppgaven.
Lagmannsretten vil samtidig understreke viktigheten aven balansert aldersfordeling, og at alle
samfunnslag blir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges inn personer med ulik
etnisk bakgrunn.

Ingen av personene som ble valgt i forrige periode er over 70 år ved valgperiodens start.

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 5 lagrettemedlemmer/meddommere av hvert kjønn
til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1.  januar 2013 - 31.  desember 2016.

INNSTILLING:

Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1 .  januar 2 0 13  - 31. desember 2016 velges:

Kvinner:
1.
2.
3.
4.
5 .

Menn:



1.
2.
3.
4.
5 .

FOR-082/12  VEDTAK-  23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg .

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende  omforente forslag:
Som lagrettemedlemmer  og meddommere  til Hålogaland  lagmannsrett  for perioden
1. januar  2013 - 31. desember  2016 velges:

Kvinner:
1 . Marina Eliassen
2. Vigdis Kristensen
3.  Laila Nordhaug
4.  Karin Irene Rugås
5.  Marit Stemland

Menn:
1.  Arve Rolandsen
2.  Raymond Hansen
3 . Arne B. Vaag
4. Kjell Ingar Eilertsen
5 . Leif Johan Lindstrøm

Det omforente  forslaget ble enstemmig  vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som lagrettemedlemmer  og meddommere  til Hålogaland  lagmannsrett  for perioden
1. januar  2013 - 31. desember  2016 ve lges :

Kvinner:
1.  Marina E liassen ,  Myrvn. 9 ,  8230 Sultjelma
2. Vigdis Kristensen ,  Nedre Hauanvei  3B ,  8209 Fauske
3 .  Gerd Laila Nordhaug ,  Klungset ,  8214 Valnesfjord  (Over 70 år ved va lgperioden s

start)
4. Karin Irene Rugås, Finneidgt.  16 ,8210  Fauske
5 .  Marit Stemland ,  Stmland ,  8215 Valnesfjord

Menn:
1.  Arve Ro landsen ,  Erikshøgda  13 ,  8206 Fauske
2. Raymond Hansen ,  Balmigt.  11 ,8208  Fauske
3 . Ame B. Vaag,  Poppelvn.  23,  8209 Fauske
4. Kjell Ingar Eilertsen ,  Kleivmyra  8 ,  8200 Fauske
5 . Leif Johan Lindstrøm,  Lyngvn. 5,  8209 Fauske



KOM-113/12  VEDTAK-  10.05 .2012

Arne B. Vaag (V) foreslo i stedet for Laila Nordhaug:
�  Anita Hunstad

Formannskapets innstilling med V 's endring ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges :

Kvinner:
1 .  Marina E liassen , Myrvn .  9 ,  8230 Sultjelma
2. Vigdis Kristensen, Nedre Hauanvei 3B, 8209 Fauske
3 .  Anita Hunstad , 8219 Fauske
4. Karin Irene Rugås, Finneidgt. 16,8210  Fauske(f!'<ITAK)
5. Marit Stemland , Stemland , 8215 Valnesfjord

Menn:
1.  Arve Rolandsen, Erikshøgda 13 ,  8206 Fauske
2.  Raymond Hansen , Balmigt. 11 ,8208  Fauske
3 . Arne B. Vaag, Poppelvn. 23, 8209 Fauske (RlfTTf.T)
4.  Kje ll Ingar Eilertsen , Kleivmyra 8 ,  8200 Fauske
5.  Leif Johan Lindstrøm , Lyngvn .  5,  8209 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
De valgte meddommere
Hålogaland lagmannsrett Postboks 251 l 9271 TROMSØ
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Lov om domstolene (domstolloven).
Side 3

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere
0 Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr.

654). - Jf. lov 17 juli 1925 nr. 11 § 11, aml. § 17-6, lov 21 juni 2013 nr. 100 § 2-5.

§ 64. 1 I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere,2

ett for kvinner og ett for menn.

Lagmannsrettens leder fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert medlem skal
gjøre tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler lagmannsrettens leder utvalgsmedlemmene mellom lagsognets
kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. mars det
året valget foretas, jf. § 66, underretter lagmannsrettens leder kommunene om fordelingen.

0 Endret ved lover 19 juni 1947 nr. 4, 14 juni 1985 nr. 71, 6 des 1991 nr. 80, 23 juni 1995 nr. 34, 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007
iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010 nr. 47.

1 Jf. lov 1 juni 1917 nr. 1 § 14.
2 Jf. § 16.

§ 65. 1 I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for2

menn.

Domstollederen fastsetter antallet utvalgsmedlemmer slik at det kan forventes at hvert medlem skal gjøre
tjeneste i to saker per år. Deretter fordeler domstollederen utvalgsmedlemmene mellom domssognets
kommuner etter folketallet. Hver kommune skal likevel ha minst ett medlem i hvert utvalg. Senest 1. mars det
året valget foretas, jf. § 66, underretter domstollederen kommunene om fordelingen.

0 Endret ved lover 2 juni 1995 nr. 26 (ikr. 1 aug 1995), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010
nr. 47.

1 Jf. lov 1 juni 1917 nr. 1 § 14.
2 Jf. § 22.

§ 66. Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert
fjerde år. Valget foretas innen 1. juli året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det
påfølgende år.

Er en kommune delt mellom flere domssogn, velges medlemmer til utvalgene særskilt for hver del av1

kommunen blant dem som er bosatt i vedkommende del. Bestemmelsene i §§ 64 og 65, begges annet ledd, og §
76 får i slike tilfeller tilsvarende anvendelse for så vidt angår de enkelte deler av kommunen. Sletting etter § 76
skal også foretas når noen som er innført i fortegnelsene, ikke er valgbar etter dette ledd første punktum.

Skal deling gjennomføres i løpet av en valgperiode, skal det for den tiden som gjenstår av perioden, foretas
særskilte valg som nevnt i annet ledd første punktum. Valget foregår da etter nærmere regler som fastsettes av
Domstoladministrasjonen. Fra delingen opphører funksjonstiden for dem som tidligere var valgt fra2

kommunen.

0 Endret ved lover 4 des 1964 nr. 2, 13 juni 1969 nr. 25, 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr. 366), 15 juni 2001
nr. 60 (ikr. 1 nov 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 618), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010
nr. 47.

1 Jf. § 22.
2 Se kap. 1 A.

§ 66a. Oppstår i løpet av valgperioden særlige forhold som medfører at behovet for medlemmer til utvalgene av
lagrettemedlemmer og meddommere er klart større enn først beregnet, kan domstollederen bestemme at det skal
velges flere medlemmer til utvalgene for resten av perioden. Domstollederen fastsetter antallet medlemmer som
skal velges, og fordeler disse mellom kommunene i sognet ut fra behov regnet etter folketall.

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§66
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§66
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§64
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§65
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§76
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§76
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-71
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1986-06-27-48
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1925-07-17-11/§11
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-62/§17-6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2013-06-21-100/§2-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-71
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1991-12-06-80
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-06-23-34
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-47
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-06-01-1/§14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§16
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-06-02-26
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-47
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-47
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1917-06-01-1/§14
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§22
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§76
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1964-12-04-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1969-06-13-25
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2000-04-28-34
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2000-04-28-366
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-60
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2001-06-15-60
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2001-06-15-618
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-47
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-47
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§22
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/kap1
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Lov om domstolene (domstolloven).
Side 4

Kommunen gjennomfører valget innen tre måneder etter at underretning fra domstollederen er mottatt. Valget
gjelder fra det tidspunkt domstollederen bestemmer.

0 Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38, tilføyd igjen ved lov 25 juni 2010 nr. 47.

§ 67. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best
mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater
til valget.

0 Endret ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 68. Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør
begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig
ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om
å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i
første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er
bestemt etter §§ 64 og 65.

Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.

0 Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 69. Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. Fortegnelsene skal
inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.

Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol innen 15. september året etter hvert
kommunestyrevalg. Ved valg etter § 66 a er fristen to uker etter at valget er foretatt. Domstoladministrasjonen1

kan gi nærmere forskrift om fortegnelsene.

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010 nr. 47.
1 Se kap. 1 A.

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,1

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,2

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,3 4 5

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og6

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket7

de tre siste år før valgdagen.

0 Endret ved lover 24 juni 1933 nr. 5, 22 mai 1981 nr. 27, 23 juni 1995 nr. 34, 2 juni 1995 nr. 26 (ikr. 1 aug 1995 iflg. res. 2 juni 1995
nr. 514), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

1 Jf. § 66.
2 Jf. milstr. § 20.
3 Jf. kkl. første del og lov 17 juli 1992 nr. 99 kap. 3.
4 Jf. kkl. annen del.
5 Jf. kkl. §§ 142 flg.
6 Jf. lov 16 jan 1970 nr. 1.
7 Jf. lov 10 juni 2005 nr. 51.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§67
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§64
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§66a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-47
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§65
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-27
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-71
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§66a
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-71
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-47
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/kap1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1933-06-24-5
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1981-05-22-27
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-06-23-34
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1995-06-02-26
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1995-06-02-514
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1995-06-02-514
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2007-06-15-38
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-06-15-654
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1915-08-13-5/§66
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-17-99/kap3
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1984-06-08-58/§142
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1970-01-16-1
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-10-51
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Lov om domstolene (domstolloven).
Side 5

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor,
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset

politimyndighet,
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,1

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk

styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller
gjennomføringen av valget.

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni
2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010 nr. 47.

1 Se kap. 1 A.

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,1

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn
15 år siden dommen var rettskraftig,2

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen
var rettskraftig,2

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn
ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre3 4

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var
rettskraftig.2

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den5

subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

0 Endret ved lover 17 juli 1925 nr. 6, 21 juni 1963 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71, 6 des 1991 nr. 80, 23 juni 1995 nr. 34, 15 juni 2001 nr. 62
(ikr. 1 nov 2002 iflg. res. 7 mai 2002 nr. 421), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 19 juni 2015 nr. 65
(ikr. 1 okt 2015).

1 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
2 Se strpl. § 50.
3 Jf. strpl. § 69.
4 Jf. strl. 2005 §§ 60 og 61.
5 Jf. strl. 2005 kap. 8.

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.

For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45.1

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 23 juni 1995 nr. 34, 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 21 juni
2013 nr. 82 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 27 sep 2013 nr. 1132 som endret ved res. 13 des 2013 nr. 1449).

1 Lov 28 mai 2010 nr. 16.
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§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller
vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.

0 Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr.
98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 75. De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke for vervet som lagrettemedlem eller
meddommer.

0 Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 27, 1 mars 1985 nr. 3, 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 23 juni 1995 nr. 34, 14 des 2001 nr.
98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).

§ 76. Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunens administrasjonssjef slette
vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom vedkommende ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene etter
§§ 70-72. Utvalgsmedlem som flytter til en annen kommune i sognet, overføres til fortegnelsen for den nye
kommunen. Bestemmelsen i § 73 annet punktum gjelder tilsvarende.1

Den som er kommet i en situasjon som nevnt i § 74 første ledd, kan kreve seg slettet fra utvalget.

Den som mener seg urettmessig innført eller ikke innført i et utvalg, eller som mener seg urettmessig slettet
eller nektet slettet fra et utvalg, kan påklage avgjørelsen til den domstolen som fortegnelsen gjelder. Domstolen
treffer sin avgjørelse ved kjennelse.

Endelig beslutning om sletting etter paragrafen her meddeles domstolen uten opphold.

0 Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), 25 juni 2010 nr. 47, 21 juni
2013 nr. 82 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 27 sep 2013 nr. 1132 som endret ved res. 13 des 2013 nr. 1449).

1 Dvs. annet ledd.

§ 77. Kongen kan gi forskrift om at Domstoladministrasjonen hvert halvår skal kontrollere om medlemmene1

av utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere og skjønnsmedlemmer er innført i fortegnelsen i strid
med § 72, herunder om adgang for Domstoladministrasjonen til å begjære vandelsvurdering etter reglene i
politiregisterloven § 45.

0 Opphevet ved lov 22 mai 1981 nr. 24, tilføyd igjen ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), endret
ved lov 21 juni 2013 nr. 82 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 27 sep 2013 nr. 1132 som endret ved res. 13 des 2013 nr. 1449).

1 Se kap. 1 A.

§ 78. Når retten finner at noen med urette er innført i fortegnelsen eller skulle vært slettet etter § 76, skal
domstolen av eget tiltak slette vedkommende fra fortegnelsen. Retten kan i den forbindelse begjære at det
foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45. Beslutningen kan bringes inn for overordnet1

domstol. Kommunen varsles om slettingen.

0 Opphevet ved lov 22 mai 1981 nr. 24, tilføyd igjen ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654). endret
ved lov 21 juni 2013 nr. 82 (ikr. 1 juli 2014 iflg. res. 27 sep 2013 nr. 1132 som endret ved res. 13 des 2013 nr. 1449).

1 Lov 28 mai 2010 nr. 16.

§ 79. Etter anmodning fra en domstol, kommune eller fylkeskommune skal politiet gi opplysning om siktelse,
tiltale eller dom mot personer som er aktuelle ved valg av lagrettemedlemmer, meddommere,
skjønnsmedlemmer eller jordskiftemeddommere. Dersom det er gitt opplysning om siktelse eller tiltale, skal det
også gis underretning om sakens avgjørelse.

0 Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654), tilføyd igjen ved lov 21 juni 2013 nr. 82 (ikr. 1
juli 2014 iflg. res. 27 sep 2013 nr. 1132 som endret ved res. 13 des 2013 nr. 1449).
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§ 80. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).)

§ 81. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).)

§ 82. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).)

§ 83. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).)

§ 84. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).)

§ 84a. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).)
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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 091/16 FORMANNSKAP Dato: 03.05.2016

123/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 - 31.
DESEMBER 2020

Vedlegg: K111/12 – Valg av jordskifteutvalg for perioden 1. mai 2013 – 31. desember 2016
Brev fra Salten jordskifterett datert 02.02.2016

Sammendrag:

I medhold av jordskiftelovens § 2-5 skal det i Fauske kommune velge jordskiftemeddommere.
Totalt skal Fauske kommune velge 6 personer, like mange av hvert kjønn.

Når kommunestyret skal velge personer til jordskifteretten er det viktig at dette blir representativt
i forhold til kommunens befolkning, jf. domstolloven § 67. Dette innebærer at man foruten å ta
hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.

Jordskiftemeddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. I
områder med reindrift er det ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant
jordskiftemeddommerne. I tillegg bør kommunestyret ta hensyn til at jordskiftemeddommere
som regel deltar på befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at
jordskiftemeddommere kan ferdes i terrenget.

Meddommere til tingretten og lagmannsretten kan velges som jordskiftemeddommere.

Krav til den som velges er tilsvarende for meddommere til tingretten og lagmannsretten.

Det bes om at kommunestyret velger 6 jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1.
januar 2017 til 31. desember 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):
……………………………….

Utvalg menn (3 personer):



……………………………….

FOR-091/16 VEDTAK-  03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):
ð• Ragnhild Dreier
ð• Kirsti Ellingsen
ð• Sara Pavall

Utvalg menn (3 personer):
ð• Egil Kristoffersen
ð• Lars Morten Brekke
ð• Svein Roger Bådsvik

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):
ð• Ragnhild Dreier, Trivselsveien 81, 8215 Valnesfjord
ð• Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
ð• Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske

Utvalg menn (3 personer):
ð• Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
ð• Lars Morten Brekke, Svenskveien 8, 8200 Fauske
ð• Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske

Geir Mikkelsen
rådmann
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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
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111 /12 KOMMUNESTYRE 10.05.2012

VALG A V JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR
PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

Vedlegg: l.  K60/08 - Valg av jordskifteutvalg for perioden l .  mai 2008 - 31.  desember 2012 - Ny
behandling

2.  Brev fra Salten jordskifterett datert 09 .11 .2011

Sammendr-ag:

I medhold av jordskiftelovens § 8 skal det i Fauske kommune velges 30 jordskiftemeddommere.

Når kommunestyret skal velge personer til jordskifteretten er det viktig at dette blir representativt
i forhold til kommunens befolkning, jfr. domstollovens § 67 .  Dette innebærer at man foruten å ta
hensyn til alder blant annet også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.

Jordskifterneddommere skal ha kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene. I
områder med reindrift er det ønskelig at også denne kunnskapen er representert blant
jordskiftemeddommeme. For jordskifterneddommere er det ikke noe krav om at det skal være
like mange menn og kvinner, men det er et ønske fra Justisdepartementet at kommunestyret
sørger for at begge kjønn er godt representert, jfr. utkast til ny jordskiftelov.
I tillegg bør kommunestyret ta hensyn til atjordskiftemeddommere som regel deltar på
befaringer i skog og mark. Dette gjør at man må legge vekt på at jordskifterneddommere kan
ferdes i terrenget.
Meddommere til tingretten og lagmannsretten kan velges som jordskifterneddommere.

Krav til den som velges er tilsvarende for meddommeer t il tingretten og lagmannsretten.

Det bes om at kommunestyret velger 30 jordskifterneddommere til jordskifteretten for perioden
1. januar 2013 ti l 31. d esem b er 2016.

INNSTILLING:

Somjordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2013 til 31.
desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune:



FOR-080/12  VEDTAK-  23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg .

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende  omforente forslag:
Som jordskifterneddommere  til jordskifteretten  for perioden  1. januar 2013 til 31.
desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune:

1 . Jens Erik Kosmo
2. Marita Hammernes
3. Ottar Skjellhaug
4. Ragnhild Dreier
5 . Helge Torbergsen
6. Kristin Setså
7. Hans Henrik Holmvik
8. Per Ame Wikstrøm
9. Janne Hatlebrekke
10 . Eirik Barstrand
11. Hilde Dybwad
12. Steffen Halsbakk
13 . Lisbeth K væl
14. Inger Solem
15 . Hans Erik Vasskog
16. Svein Roger Bådsvik
17. Kurt Bådsvik
18. Finn Laksosnes
19. Nils Sture Bringsli
20. Kai Frode Solbakk
21. Egil Kristoffersen
22. Tor Jan Løkås
23. Lars Morten Rødaas
24. Ame B. Vaag
25. Kjell Sverre Jakobsen
26. Odd Wollbakk
27. Kirsti Ellingsen
28. June Bårdsen
29. Jorun Jakobsen
30. Åshild Dhre

Det omforente  forslaget ble enstemmig  vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Som jordskifterneddommere  til jordskifteretten  for perioden  1. januar 2013 til 31 .
desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune :

1. Jens Erik Kosmo, Kosmo ,  8215 Valnesfjord
2. Marita Hammernes,  Nystad ,  8215 Valnesfjord
3. Ottar Skjellhaug ,  Emil Knudsensvei  SA ,  8230 Sulitjelma
4. Ragnhild Dreier ,  Stemand,  8215 Valnesfjord
5. Helge Torbergsen,  Sjøvollvn.  8A ,  8206 Fauske
6. Kristin Setså ,  Klungset Vestre ,  8214 Fauske
7. Hans Henrik Ho lmvik,  Gautvollen  14 ,  8210 Fauske



8. Per-Ame  Wikstrøm ,  Moselyngvn.  l ,  8209 Fauske
9. Janne Hatlebrekke ,  Reitvollvn.  3, 8206 Fauske
10. Eirik Barstrand ,  Postboks 349 ,8201  Fauske
11. Hilde Dybwad ,  Reityanvn.  5 ,8210  Fauske
12. Steffen Halsbakk ,  Sandmovn.  5, 8207 Fauske
13. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei  19B ,  8230 Sulitjelma
14. Inger Solem,  Kirkevn. 47B ,  8207 Fauske
15. Hans Erik Vasskog, Hauanvn.  16B ,  8209 Fauske
16. Svein Roger Bådsvik, Leivset ,  8211 Fauske
17 . Kurt Bådsvik ,  Leivset,  8211 Fauske
18 . Finn Laksosnes ,  Tortenli,  8218 Fauske
19. Nils Sture Bringsli ,  Bringsli, 8215 Valnesfjord
20. Kai-Frode  Solbakk ,  Nystad,  8215 Valnesfjord
21. Egil Kristoffersen ,  Djupos,  8215 Valnesfjord
22. Tor Jan Løkås ,  Moan,  8215 Valnesfjord
23. Lars Morten Rødaas ,  Rødås, 8219 Fauske
24. Ame B. Vaag ,  Poppelvn. 23 ,  8209 Fauske
25. Kjell Sverre Jakobsen ,  Tortenli,  8218 Fauske
26. Odd Wollbakk,  Haubakken  6 ,8209  Fauske (Over 70 år ved valgperiodens

start)
27. Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske
28. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske
29. Jorun Jakobsen, Tortenli, 8218 Fauske
30. Åshild Dhre, Lyngvn. 35,  8209 Fauske

KOM-11l/12  VEDTAK-  10.05.2012

Ingelin Noresjø (KRF) foreslo i stedet for Odd Wollbakk:
�  Erling Palmar

Formannskapets innstilling med KRF's forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Somjordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden l. januar 2013 til 31.
desember 2013 velges følgende 30 personer fra Fauske kommune:

l. Jens Erik Kosmo, Kosmo, 8215 Valnesfjord
2. Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord
3. Ottar Skjellhaug, Emil Knudsensvei 5A, 8230 Sulitjelma
4. Ragnhild Dreier, Stemand, 8215 Valnesfjord
5 . Helge Torbergsen, Sjøvollvn. 8A, 8206 Fauske
6. Kristin Setså, Klungset Vestre , 8214 Fauske
7. Hans Henrik Holmvik, Gautvollen 14 , 8210 Fauske
8. Per-Ame Wikstrøm, Moselyngvn. 1,8209  Fauske
9. Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3,  8206 Fauske
10. Eirik Barstrand, Postboks 349, 8201 Fauske
11. Hilde Dybwad, Reityanvn. 5,8210  Fauske
12. Steffen Halsbakk, Sandmovn. 5,  8207 Fauske
13. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsensvei 19B, 8230 Sulitjelma
14. Inger Solem, Kirkevn. 47B, 8207 Fauske



15 . Hans Erik Vasskog,  Hauanvn.  16B ,  8209 Fauske
16 . Svein Roger Bådsvik ,  Leivset,  8211 Fauske
1 7 . Kurt Bådsvik ,  Leivset,  8211 Fauske
18. Finn Laksosnes ,  Tortenli,  8218 Fauske
19 . Nils Sture Brings li,  Bringsli,  8215  Valnesfjor d
20. Kai-Frode  Solbakk ,  Nystad,  8215 Va lnesfjord
21 . Egil Kristoffersen ,  Djupos,  8215 Valnesfjord
22. Tor Jan Løkås ,  Moan,  8215 Valnesfjord
23 . Lars Morten Rødaas ,  Rødås,  8219 Fauske
24. Ame B.  Vaag,  Poppelvn.  23,  8209 Fauske (&:'UTI['T)
25. Kjell Sverre Jako bsen,  Tortenli, 8218 Fauske
26. Erling Palmar , Poppe lvn. 1 ,8209  Fauske
27. Kirsti Ellingsen, Leivset,  8211  Fauske
28. June Bårdsen, Vinkelen 8A, 8206 Fauske
29. Jorun Jakobsen, Tortenli,  8218 Fauske
30. Åshild Dhre, Lyngvn.  35,  8209 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Ve stvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
De valgte meddommere
Salten jordskifterett Molovn. 12 8002 BODØ
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124/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020

Vedlegg: 1. K-sak 110/12 – Valg av forliksråd for perioden 1. mai 2013 – 31. desember 2016
2. Brev fra Fylkesmannen i Nordland datert 11.01.2016
3. Redegjørelse fra Justis- og beredskapsdepartementet om reglene ved valg av

forliksrådsmedlemmer datert 21.12.2015

Sammendrag:

Med hjemmel i domstolens § 27 og 57, skal kommunestyret velge forliksråd.
Det skal velges 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Det velges en formann blant
medlemmene. Hvis forfall fra formann, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant
medlemmene gjøre tjeneste i dennes fravær.

Valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

For å velges må vedkommende være fylt 25 år, norsk statsborger som er vederheftig og som er
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Vedkommende må være under 70 år ved
valgperiodens start og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

I vedtak fra K-sak 110/12 er det gjort rede for hvilke personer som er over 70 år ved
valgperiodens start.

Vedkommende må heller ikke ha stilling som:
ð• Stortingsrepresentanter og –vararepresentanter
ð• statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor
ð• fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
ð• utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
ð• ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt

begrenset politimyndighet
ð• ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens

styre
ð• ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
ð• praktiserende advokater og advokatfullmektiger
ð• kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte

del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.



I redegjørelsen fra Justis- og beredskapsdepartementet bemerkes:
“Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning har en viktig og
krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det
som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for
vervet. (...). Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk
råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper
hos den som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet.
Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.”

Det bes om at kommunestyret foretar valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer samt formann
til forliksrådet for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:

Medlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Varamedlemmer:
1. ..........
2. ..........
3. ..........

Som formann velges:
...................................

FOR-092/16 VEDTAK-  03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:

Medlemmer:
1. Sverre Hagen
2. Beate Setså Borge
3. Gro Anita Olsen

Varamedlemmer:
1. Lise Karbøl Bakkegård
2. Vigdis Kristensen
3. Lisbeth Kvæl

Som formann velges:
Sverre Hagen



Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det må sees på kjønnsbalansen til kommunestyrets behandling.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:

Medlemmer:
1. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske
2. Beate Setså Borge, Kirkeveien 43B, 8207 Fauske
3. Gro Anita Olsen, Oppigardsveien 8, 8200 Fauske

Varamedlemmer:
1. Lise Karbøl Bakkegård, Trivselsveien 179, 8215 Valnesfjord
2. Vigdis Kristensen, Hegreveien 3, 8207 Fauske
3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma

Som formann velges:
Sverre Hagen

Geir Mikkelsen
rådmann
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110112 KOMMUNESTYRE 10 .05.2012

VALG AV FORLIKSRÅD  FOR PERIODEN 1. JANUAR 2013 - 31. DESEMBER 2016

Vedlegg: 1. K-sak 50 /08 - Valg av for liksråd for perioden I .  mai 2008 - 1.  januar 2013
2. Redegjørelse fra Justis - og politidepartementet om regl ene ved valg av forliksrådsmed lemmer

Sammendrag:

Med hjemmel i domstolens § 27 og 57,  skal kommunestyret velge forliksråd.
Det skal velges 3 medlemmer med like mange varamedlemmer. Det velges en formann blant
medlemmene. Hvis forfall fra formann, skal den som er nevnt først i oppnevnelsen blant
medlemmene gjøre tjeneste i dennes fravær.

Valget skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det , og ellers som avtalevalg.

For å velges må vedkommende være fylt 25 år, norsk statsborger som er vederheftig og som er
ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Vedkommende må være under 70 år ved
valgperiodens start og beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Vedkommende må heller ikke ha stilling som:

�  Stortingsrepresentanter og -vararepresentanter
�  statsrådets medlemmer, statssekretær, statsrådens personlige rådgivere og ansatte ved

Statsministerens kontor
�  fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
�  utnevnte og konstituerte dommere og ansette ved domstolene
�  ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt

begrenset politimyndighet
�  ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens

styre
�  ansatte og studenter ved Po litihøgskolen og Fengse lsskolen
�  praktiserende a dvokater og advokatful lmektiger-c.
�  kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte

del i forberede lsen e ller gjennomføringen av va lget.

I redegjørelsen fra Justis- og politidepartementet bemerkes:
"Departementet vil fremheve at forliksrådene i vår rettsgangsordning har en viktig og
krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det
som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for
vervet. ( .. .). Departementet finner grunn til å understreke at valg av forliksråd ikke er et
valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn t il personlige



forutsetninger  og egenskaper  hos den som blir valgt. Videre er det viktig å bevare
kontinuiteten  i forliksrådet.  Kommunestyret  bør være tilbakeholden  med å skifte ut hele
forliksrådet  på en gang."

Det bes om at kommunestyret  foretar valg av 3 medlemmer  og 3 varamedlemmer  samt formann
til forliksrådet  for perioden  1. januar 2013 - 31. desember  2016.

INNSTILLING:

Som forliksråd for perioden  1 .  januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1.
2.
3.

Varamedlemmer:
1.
2.
3.

Som formann velges:

FOR-079/12  VEDTAK- 23.04.2012

Valget ble foretatt som avtalevalg.

Ottar Skjellhaug (AP) fremmet følgende omforente forslag:
Som forliksråd  for perioden  1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1.  Bernt Halvorsen
2. Beate Setså Borge
3. Sverre Hagen

Varamedlemmer:
1.  Lisbeth Kvæl
2. Vigdis Kristensen
3.  Lise Karbøl Bakkegård

Som formann velges:
Bernt Halvorsen

Det omforente  forslag ble enstemmig  vedtatt.

INNSTILLING  TIL KOMMUNESTYRET:
Som forliksråd  for perioden  1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges :



Medlemmer:
1.  Bernt Halvorsen ,  Asalvn .  20, 8209 Fauske
2.  Beate Setså Borge ,  Kirkevn. 43B ,  8207 Fauske
3.  Sverre Hagen ,  Linerlevn.  8207 Fauske

Varamedlemmer:
1.  Lisbeth K væl ,  E mil Knudsensvei  19b ,  8230 Sulitjelma
2. Vigdis Kristensen ,  Nedre Hauanvei  3B ,  8209 Fauske
3 .  Lise Karbøl Bakkegård ,  Stemland ,  8215 V alnesfj ord

Som formann velges:
Bernt Halvorsen

KOM-II0/12 VEDTAK-  10.05.2012

Varamedlemmene  settes opp som personlige  vara.

Formannskapets  innstilling ble enstemmig  vedtatt.

VEDTAK:
Som forliksråd  for perioden  1. januar 2013 - 31. desember 2016 velges:

Medlemmer:
1.  Bernt Halvorsen ,  Asalvn. 20 ,  8209 Fauske (OVf_,fl.-"'O~tt. "E.D  "P,L~PER/DOEN!> 67;1~7 )
2. Beate Setså Borge ,  Kirkevn. 43B ,  8207 Fauske
3.  Sverre Hagen ,  Linerlevn.  8207 Fauske

Varamedlemmer:
For repr. 1:
1.  Lisbeth K væl ,  Emil Knudsensvei  19b ,  8230 Sulitjelma
For repr.  2:
2. Vigdis Kristensen ,  Nedre Hauanvei  3B ,  8209 Fauske
For repr. 3:
3.  Lise Karbøl Bakkegård ,  Stemland ,  8215 Valnesfj ord

Som formann velges:
Bernt Halvorsen

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Lise Karbøl Bakkegård
Beate Setså Borge
Fylkesmannen i Nordland
Sverre Hagen
Bernt Halvorsen

Stemland
Kirkevn. 43B
Statens hus
Linerlevn.  16
Asalvn.20

8215
8207
8002
8207
8209

VALNESFJORD
FAUSKE
BODØ
FAUSKE
FAUSKE



Vigdis Bodil Kristensen
Lisbeth  Kvæl
Lensmannen  i Fauske

Nedre Hauanvei  3B
Emil Knudsens  vei 19B
Postboks  83

8209
8230
8201

FAUSKE
SULITJELMA
FAUSKE
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125/16 KOMMUNESTYRE 19.05.2016

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER  - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR
PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020

Vedlegg: Brev fra Nordland fylkeskommune datert 06.04.2016
2. Informasjon om valg av skjønnsmedlemmer fra Justis- og politidepartementet
3. K-sak 142/12

Sammendrag:

Nordland fylkesting vil oppnevne skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommunene.

Reglene for valg av skjønnsmedlemmer framgår av informasjonen fra Justis- og
beredskapsdepartementet.
Den øvre aldersgrense etter domstollovens § 70 annet ledd nr. 1 gjelder ikke for
skjønnsmedlemmer.
Det er viktig å angi på hvilke områder vedkommende har særlig kompetanse. Det må særlig
påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen
og i jord- og skogbruk.

Det bes om at kommunestyret forslår 7 skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 – 31.
desember 2020.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås
følgende 7 personer:
………………………

FOR-093/16 VEDTAK-  03.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås
følgende 7 personer:

ð• Asbjørn Olsen
ð• Bjørn Inge Gabrielsen



ð• Henry Olsen
ð• Kirsti Ellingsen
ð• Janne Hatlebrekke
ð• Regine Kristoffersen
ð• Kenneth Johansen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås
følgende 7 personer:

ð• Asbjørn Olsen, Ternevn. 3, 8207 Fauske
ð• Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske
ð• Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 Fauske
ð• Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
ð• Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske
ð• Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
ð• Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske

Geir Mikkelsen
rådmann



Vår dato: 06.04.2016
Vår referanse: 16/43634
Deres dato:
Deres referanse:

Org.nr: 964 982 953

Adresse Postmottak Tlf.: Stabsavdelingen
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Fylkesordførers kontor
8048 Bodø Eli-Nann Stubberud

Tlf: 75 65 07 25
Besøksadresse Prinsensgate 100

Fauske kommune
Postboks 93

8201 FAUSKE

Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.2017 - 31.12.2020 - forslag fra kommunene

Viser til brev av 21.12.2015 fra Justis- og beredskapsdepartementet til kommunene,
fylkeskommunene og fylkesmennene med overskrift «Valg av forliksmedlemmer og
skjønnsmedlemmer 2017».
Som det fremgår av brevet er det fylkeskommunen som oppnevner skjønnsmedlemmer basert på
forslag fra kommunene og tingrettene. Fylkeskommunen er gitt frist til 15.oktober 2016 med å
foreta oppnevning, noe som innebærer at behandlingen i Nordland fylkesting må skje på samlingen
03. – 05.oktober 2016.

Vi ber med dette om forslag fra kommunen, og om at disse blir sendt oss snarest og senest innen
05.september 2016.

I brevet fra Justis- og beredskapskapsdepartementet som er nevnt ovenfor, blir kravene til
skjønnsmenn nærmere omtalt. Vi går derfor ikke nærmere inn på dette. Men i likhet med
departementet understreker vi at det i omtalen av de enkelte må legges vekt på å få frem på hvilke
fagområder de foreslåtte skjønnsmedlemmer har særlig kompetanse.

Ved innsending av forslag på skjønnsmedlemmer ber vi om at følgende opplysninger tas med om de
enkelte:

ð• Navn og bostedsadresse
ð• Fødselsnummer
ð• Eventuell telefon til arbeidssted og privat
ð• Stilling og yrke
ð• Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette ikke dekkes av

yrkesbetegnelsen

Vi ber også om å få opplyst om kommunen har sjekket kandidatens vandel mot strafferegisteret.



2

Når det gjelder hvor mange som skal foreslås fra de enkelte kommunene, så viser vi til side 3 og 4 i
dette brev. Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde ca 20 % flere navn enn det antall som
skal velges.

Med vennlig hilsen

Lise Wærnes Nilsen
Kontorleder

Eli-Nann Stubberud
konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Alstahaug domssogn 41
Herøy  3
Alstahaug 10
Leirfjord 3
Vefsn 19
Grane 2
Hattfjelldal 2
Dønna 2

Brønnøy domssogn 21
Bindal 2
Sømna 3
Brønnøy 13
Vega 2
Vevelstad 1

Lofoten domssogn 17
Moskenes 1
Flakstad 1
Vestvågøy 8
Vågan 7

Ofoten domssogn 56
Narvik 35
Hamarøy 3
Tysfjord 4
Lødingen 4
Tjeldsund 2
Evenes 3
Ballangen 5

Rana domssogn 33
Nesna 2
Hemnes 3
Rana 24
Lurøy 2
Træna 1
Rødøy 1

Salten domssogn 65
Bodø 40
Meløy 5
Gildeskål 2
Beiarn 1
Saltdal 4
Fauske 7
Sørfold 2
Steigen 2
Værøy 1
Røst 1



4

Vesterålen domssogn 30
Hadsel 8
Bø 3
Øksnes 4
Sortland 10
Andøy 5



5

Hovedmottakere:
Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA
Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN
Vega kommune Gladstad 8980 VEGA
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES
Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD
Værøy kommune 8063 VÆRØY
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE
Herøy kommune Rådhuset 8850 HERØY
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ
Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND
Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK
Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR
Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN
Andøy kommune Rådhuset 8480 ANDENES
Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD
Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND
Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN
Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Flakstad kommune 8380 RAMBERG
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR
Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES
Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY
Hattfjelldal kommune O. T. Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN
Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY
Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES
Moskenes kommune 8390 REINE
Nesna kommune Moveien 24 8700 NESNA
Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA
Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN
Røst kommune Rådhuset 8064 RØST
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD
Sømna kommune Vik 8920 SØMNA
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN
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Sak nr.: 142/12 KOMMUNESTYRE Dato: 21.06.2012

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER  - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR
PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016

Vedlegg: 1. Brev fra Nordland fylkeskommune datert 08.06.2012
2. Informasjon om valg av skjønnsmedlemmer fra Justis- og politidepartementet
3. K-sak 30/08

Sammendrag:

Nordland fylkesting vil oppnevne skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommunene.

Reglene for valg av skjønnsmedlemmer framgår av informasjonen fra Justis- og
politidepartementet.
Den øvre aldersgrense etter domstollovens § annet ledd nr. 1 gjelder ikke for
skjønnsmedlemmer.
Det er viktig å angi på hvilke områder vedkommende har særlig kompetanse.

Det bes om at kommunestyret forslår 7 skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31.
desember 2016.

INNSTILLING :

Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 foreslås
følgende 7 personer:
………………………

KOM-142/12 VEDTAK-  21.06.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) fremmet følgende omforente forslag:
ð• Janne Hatlebrekke
ð• Bjørn Inge Gabrielsen
ð• Ann Cesilie Holand
ð• Åshild Uhre
ð• Henry Olsen
ð• Kirsti Ellingsen
ð• Tore Stemland



Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 – 31. desember 2016 foreslås
følgende 7 personer:

ð• Janne Hatlebrekke, Reitvollvn. 3, 8206 Fauske
ð• Bjørn Inge Gabrielsen, Torggt. 22, 8200 Fauske
ð• Ann Cesilie Holand, Sjøgt. 76, Focus terrasse leilighet 310, 8200 Fauske
ð• Åshild Uhre, Lyngvn. 35, 8209 Fauske
ð• Henry Olsen, Tortenli, 8218 Fauske
ð• Kirsti Ellingsen, Leivset, 8211 Fauske
ð• Tore Stemland, Stemland, 8215 Valnesfjord

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Ann Cesilie Holand Sjøgt. 76 8200 FAUSKE
Bjørn Inge Gabrielsen Torggata 22 8200 FAUSKE
Janne B. Hatlebrekke Reitvollvn. 3 8206 FAUSKE
Henry Olsen Tortenli 8218 FAUSKE
Kirsti Ellingsen Leivset 8211 FAUSKE
Nordland fylkeskommune Postmottak 8048 BODØ
Tore Paul Stemland Stemland 8215 VALNESFJORD
Åshild Uhre Lyngvn. 35 8209 FAUSKE
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