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FAUSKE KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE

Tid: 23.06.2016 kl.: 10:00 - 18:00
Sted: Administrasjonsbygget, kantina

Til behandling: Saksnr.  128/16 - 142/16

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  9 /2016

Utdeling av næringsprisen.

Sak nr.: Sakstittel:

128/16 GODKJENNING AV MØTEBOK

129/16 DELEGERTE SAKER I PERIODEN

130/16 REFERATSAKER I PERIODEN

131/16 ØKONOMIMELDING 1/2016

132/16 ØKONOMIRAPPORT 1/2016 - FAUSKE EIENDOM KF

133/16 EVALUERING AV FAUSKE EIENDOM KF

134/16 FELLES TEKNISK DRIFTSBYGG

135/16 ETABLERING AV UTLEIEBOLIGER

136/16 SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV
SENTRUMSALTERNATIVER.

137/16 TILLEGGSINVESTERING SKOLEMATERIELL NY SKOLESTRUKTUR

138/16 KOMMUNEREFORMEN – ENDELIG BESLUTNING FOR FAUSKE
KOMMUNE

139/16 OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3

140/16 DETALJREGULERING E6 FINNEIDSTRAUMEN BRU

141/16 DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDERGANG E6 FAUSKE

142/16 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING
AV VALGDAG

mailto:berit.johnsen@fauske.kommune.no
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Jørn Stene Berit Vestvann Johnsen
ordfører formannskapssekretær



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/8052
Arkiv sakID.: 16/1731 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 128/16 KOMMUNESTYRE Dato: 23.06.2016

GODKJENNING AV MØTEBOK

Vedlegg: Møtebok nr. 8/2016

Sammendrag:

Se vedlagte møtebok.

INNSTILLING :

Vedlagte møtebok nr. 8/2016 godkjennes.



Møteprotokoll Fauske Kommune

KOMMUNESTYRET

Møtedato: 19.05.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 106/16 - 127/16
Møte nr: 8/2016 Til kl. 15:50 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, Kathrine Moan Larsen, Nils-Christian Steinbakk, Kjell I. Eilertsen,
Gro Anita Olsen, Tove B. Wensell, Gry Janne Rugås, Karin I. Rugås, Sverre Hagen.
Fremskrittspartiet:
Leif Lindstrøm, Liv-Marit Tverå.
Høyre:
Ronny Borge, Arnt Pedersen.
Kristelig Folkeparti:
Jens Kyed.
Rødt:
Sosialistisk Venstreparti:
Ole Tobias Orvin.
Venstre:
Svein Roger Bådsvik.

Varamedlemmer:
Lisbet Olsen, Vegard Setså, Tore Stemland, Einar Thomassen, Ari Tollånes.

Andre:
Rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, leder Fauske Eiendom KF, kommunalsjef oppvekst og
kultur, økonomisjef, regnskapssjef, revisor, leder Fauna KF, kommunikasjonsrådgiver, enhetsleder
barne- og familieenheten, formannskapssekretær, presse, radio.

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

Fauske, 19. mai 2016

Berit Vestvann Johnsen
Formannskapssekretær

Jørn Stene
Ordfører representant representant

Protokollen er godkjent av kommunestyret i møte nr den

Utskrift er foretatt den  16.06.16

MERKNADER:

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og
dokumentene var utlagt til ettersyn ved kommunens tre biblioteker.



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

Kommunestyret fikk høre Kulturskola med kulturinnslag:
"Gry" av André Bjerke Helene Viktoria Helin – teaterelev/diktopplesing
«Norge i rødt, hvitt og blått» Johanne R. Fostad – fiolin

«Yellow submarine» (m/CD) Dominic Hamsund – fiolin
«Blekksprutboggie» Jenny Noresjø – piano
"Solkrem og annen livsvisdom" Ida Almo Nicolaisen og Madeleine Øyulvstad –

teaterelever/opplesing
«Diana» av  Paul Anka (m/ CD) Thea Almo Nicolaisen, Amir Rahimi, Erik Fagertur og

Robin Johansen – gitar

Rådmannen takket for stillingen og tilliten.

Det var ingen merknader til innkallinga.

Merknader til dagsorden:
 2 ekstra referat
 2 ekstra saker – Grunngitte spørsmål
 Uttalelse ang. jernbane fra Ole Tobias Orvin (SV)

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent,

Liv-Marit Tverå (FRP) ble innvilget permisjon under sak 109/16, men tiltrådte før
avstemning.
Svein Roger Bådsvik (V) ble innvilget permisjon fra og med sak 120/16.

Ole Tobias Orvin (SV) fremmet følgende uttalelse:
Tog er framtida for Nord-Norge
Stortinget vedtok allerede i 1923 bygging av en jernbane fra Trøndelag til Tromsø. Da
jernbanen omsider var kommet til Fauske i 1960 vedtok Stortinget å innstille videre bygging
etter at banen til Bodø sto ferdig, og i stedet satse på vegutbygging nordover. Det ble forutsatt
at spørsmålet om videre jernbanebygging skulle tas opp igjen etter 10 år. Det skjedde ikke.
Utredningene fra 1984 og 1992 om forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø ble
heller aldri fulgt opp, selv om de viste positive samfunnsøkonomiske ringvirkninger.
Engasjementet i jernbanesaken har siden vært laber.

I de senere åra har det imidlertid blitt et stadig sterkere ønske i landsdelen om å komme videre
i saken. Det er enkelt å forstå: For å møte klimautfordringen må all transport som er avhengig
av CO2 reduseres kraftig. For en region som Nord-Norge, med store avstander, og hvor det
ikke finnes noen CO2-frie alternativer til eksport og reise, vil dette være en stor utfordring.
Ulempene dette vil skape for nærings- og samfunnsliv er sterkt undervurdert. Det er derfor
behov for å tenkte nytt og stort om landsdelens infrastruktur.

Videre viste regjeringens omfattende kartlegging av næringsmulighetene i nord at nasjonens
videre vekst og utvikling er avhengig av en nærings- og industrireising i Nord-Norge.
Fellesskapets inntekter fra oljevirksomhet vil reduseres dramatisk i årene som kommer, og det
haster med å utvikle nye, fremtidsrettede næringer. Nord-Norge er den landsdelen som har
desidert størst utviklingspotensial viser utredningen, i form av store fornybare naturressurser,
isfrie havruter, økende samarbeid i Barentsregionen og turisttrafikk.



Det er nå absolutt nødvendig å få en oppgradering av Jernbaneutredningen fra 1992 som
beregnet hva det ville koste å sluttføre Nord-Norgebanen. Både til Tromsø og til Kirkenes.
Tida er overmoden for å få oversikt over hva en moderne jernbane videre nordover vil koste
og hvilke positive økonomiske ringvirkninger den vil gi. Jernbane er i tida. Jernbane er
framtidas transportmetode. Jernbane swinger det av.

"Siste utredning fra 1992 om videreføring av jernbane i nord viste Nytte-/Kostverdier på 0,7 -
1,0. Med de store endringene som har skjedd innen næringslivet i nord de siste 25 årene er det
ikke tvil om at en ny beregning av Nytte/Kost vil vise langt mer positive tall. Nye beregninger
bør gjennomføres i 2016. Med nye positive tall kan planlegging av og videre bygging av
jernbane i nord spilles inn i forbindelse med NTP 2018 - 2029."

Dersom utredningen viser positivt resultat vil den kunne være landsdelens innspill til nasjonal
transportplan 2017-2021. Det betyr at utredningen må ferdigstilles allerede i 2016 og må
finansieres snarest. Nord-Norge har en gylden mulighet nå. Fauske kommune går derfor
helhjertet inn for finansiering av søknaden.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Uttalelsen sendes Fylkestinget.

Spørsmål fra Jens Kyed (KRF):
Positivt at ordfører fremmer bygging av studenthybelhus. Når kan denne saken komme til
kommunestyre?
Ordfører svarte at saken vil komme til kommunestyret så snart den er ferdig.



Sakliste

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
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

126/16 GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 19. MAI 2016
- TRYGGE SKOLEVEIER I KOMMUNEN

127/16 GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 19. MAI 2016
- TILTAK MOT MOBBING I FAUSKESKOLEN



106/16: GODKJENNING AV MØTEBOK

INNSTILLING :

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

KOM-106/16 VEDTAK-  19.05.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

107/16: DELEGERTE SAKER I PERIODEN

INNSTILLING :

Delegerte saker tas til orientering.

KOM-107/16 VEDTAK-  19.05.2016

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

108/16: REFERATSAKER I PERIODEN

INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.

KOM-108/16 VEDTAK-  19.05.2016

Høringsuttalelse angående forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og
regnskap i politiet:
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende uttalelse:
Fauske kommunestyre ser med bekymring på sentraliseringen av arbeidsplasser som
er tenkt gjennomført ved å legge ned mange arbeidsplasser i distriktene innenfor lønn
og regnskap og flytte arbeidsplassene i en stor enhet i Drammensområdet.

Statlige arbeidsplasser bør etableres i distriktene og stimulere til vekst ved å etablere
nye arbeidsplasser. Da denne tjenesten ikke er stedsavhengig og nærhet i forhold til
fysisk oppmøte ikke er nødvendig, er dette arbeidsplasser som absolutt kan etableres
med stor fordel i distrikter.

Selv om det er satt et krav med en grunnstamme på minimum 9 medarbeidere som
kjenner systemene pr i dag, bør ikke dette være et avgjørende punkt for hvor



arbeidsplassene bør etableres. Dette vil være en fordel for store bydeler med mange
statlige arbeidsplasser fra før, mens distriktene ikke har mulighet til å nå opp i
utgangspunktet.

Salten har gode kommunikasjonsmuligheter ved jernbane, fly og båt. I tillegg
Universitetet i Nordland og Politihøgskolen i Bodø. Det er gode forutsetninger for å
kunne etablere en fellesenhet for lønn og regnskap i politiet. Distriktet har også god
tilgang på arealer for etablering av 70 arbeidsplasser.

Fauske kommunestyre henstiller med dette å etablere arbeidsplassene i distriktet der
Fauske kan være et mulig etablerersted!

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt

De resterende referatene ble enstemmig godkjent.

109/16: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 - FAUSKE KOMMUNE

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.

KOM-109/16 VEDTAK-  19.05.2016

Økonomisjef orienterte.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

110/16: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015 - FAUNA KF

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:



1. Den fremlagte årsberetning for 2015 for Fauna KF tas til etterretning.
2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2015.

FOR-087/16 VEDTAK-  03.05.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
1. Den fremlagte årsberetning for 2015 for Fauna KF tas til etterretning.
2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2015.

KOM-110/16 VEDTAK-  19.05.2016

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Den fremlagte årsberetning for 2015 for Fauna KF tas til etterretning.
2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for 2015.

111/16: ÅRSREGNSKAP  OG ÅRSMELDING 2015 - FAUSKE EIENDOM KF

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

1. Den fremlagte årsberetningen for 2015 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning.
2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2015.

FOR-088/16 VEDTAK-  03.05.2016

Leder Fauske Eiendom KF orienterte.

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
1. Den fremlagte årsberetningen for 2015 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning.
2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2015.

KOM-111/16 VEDTAK-  19.05.2016

Gry Janne Hatlebrekke (FL) fremmet følgende tilleggsforslag:
3. Fauske Eiendom skal i fremtiden forelegge økonomimelding til kommunestyre i

hht. kommuneloven § 46 og gjeldende vedtekter.
4. Fauske kommunestyre skal, som generalforsamling, vedta disponering av resultat.

For 2015 bes mindreforbruket på 2.889 tilbakeføres Fauske kommune og reguleres
inn i budsjett ved første budsjettregulering.



Tove Wensell (FL) var ikke tilstede under avstemningen.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
FL’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
FL’s forslag pkt. 4 ble vedtatt med 13 mot 13 stemmer (ordførers dobbeltstemme).

VEDTAK:
1. Den fremlagte årsberetningen for 2015 for Fauske Eiendom KF tas til etterretning.
2. Det fremlagte regnskap fastsettes som Fauske Eiendom KFs regnskap for 2015.
3. Fauske Eiendom skal i fremtiden forelegge økonomimelding til kommunestyre i

hht. kommuneloven § 46 og gjeldende vedtekter.
4. Fauske kommunestyre skal, som generalforsamling, vedta disponering av resultat.

For 2015 bes mindreforbruket på 2.889 tilbakeføres Fauske kommune og reguleres
inn i budsjett ved første budsjettregulering.

112/16: STRATEGIPLAN FOR FAUNA KF 2016 – 2019

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.

KOM-112/16 VEDTAK-  19.05.2016

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Fauske kommune vedtar fremlagt strategiplan 2016 – 2019 for Fauna KF.

113/16: ENDRING AV VEDTEKTER FAUNA KF

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.

KOM-113/16 VEDTAK-  19.05.2016

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
§ 2 punkt 3 endres slik:
Foretakets strategisk plan rulleres hvert fjerde år, og inneholde målrettede strategier og
tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.

114/16: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR FAUNA KF

FOR-076/16 VEDTAK-  03.05.2016

Saken ble enstemmig oversendt til kommunestyret uten realitetsbehandling i
formannskapet.

KOM-114/16 VEDTAK-  19.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo:
Som medlemmer velges:
 Nestleder Geir Wenberg
 Kathrine Moan Larsen

Som varamedlemmer velges:
 Endre Grønnslett
 Ann Mari Zahl

Jens Kyed (KRF) foreslo:
Som medlem velges:
 Ann Mari Zahl

KRF’s forslag ble trukket.

FL’s forslag (Wenberg) ble enstemmig valgt.
FL’s forslag (Larsen) ble enstemmig valgt.
FL’s forslag (Grønnslett og Zahl) ble enstemmig valgt.

VEDTAK:



Som medlemmer til styret i Fauna KF velges for 2 år:
 Nestleder Geir Wenberg
 Kathrine Moan Larsen

Som varamedlemmer til styret i Fauna KF velges for 1 år:
 Endre Grønnslett
 Ann Mari Zahl

115/16: ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 - 2020

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.

KOM-115/16 VEDTAK-  19.05.2016

Kjell Eilertsen (FL) foreslo nytt pkt. 3:
Kommunestyret ber seg, innen utgangen av inneværende år, forelagt en ruspolitisk
handlingsplan for perioden 2017 – 2020.
For fremtidige planverk er det ønskelig at ruspolitisk handlingsplan og
alkoholpolitiske retningslinjer inngår i samme plan.

Hilde Dybwad (AP) foreslo:
Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 vedtas.

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo:
1. Forslag til punkt skjenkebevilling:

Forandring: Punkt 1.
Ordlyd « 02.00 til kl. 13.00» foreslås til «skjenking av alkoholholdig drikke for
gruppe 3 er forbudt mellom kl. 02.00 – kl. 11.00».

2. Nytt forslag:



Skjenketid for øl og annen alkoholholdig drikke i gruppe 1 fastsettes til:
08.00 – 22.00 på alle dager

Forandring på følgende steder ønskes ikke skjenking av alkohol:
Fjerne punkt 4 (kiosker og gatekjøkken)
Fjerne punkt 6 (Gatekjøkken)

FRP’s forslag ble trukket.

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Helse- og omsorgsutvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt 21 mot 6 stemmer.
FL’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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.

3. Kommunestyret ber seg, innen utgangen av inneværende år, forelagt en ruspolitisk
handlingsplan for perioden 2017 – 2020.
For fremtidige planverk er det ønskelig at ruspolitisk handlingsplan og
alkoholpolitiske retningslinjer inngår i samme plan.

116/16: 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:

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

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

 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.

KOM-116/16 VEDTAK-  19.05.2016

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:

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

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

 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.

FL’s forslag pkt. 1 kulepunkt 1 ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.
FL’s forslag pkt. 1 kulepunkt 2 ble vedtatt med 26 mot 1 stemme.
FL’s forslag pkt. 1 kulepunkt 3 ble vedtatt med 26 mot 1 stemme.
FL’s forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
FL’s forslag pkt. 3 ble vedtatt med 26 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Kommunestyret endrer delegeringsreglementet i samsvar med rådmannens

vurderinger i saksutredningen med følgende tillegg:

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

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

 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.

117/16: BOSETTING AV FLYKTNINGER

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

KOM-117/16 VEDTAK-  19.05.2016

Leif Lindstrøm (FRP) foreslo:
Fauske kommune sin vanskelige økonomisituasjon, store problemer med
boligsituasjonen, presset på voksenopplæringen, presset på resten av
tjenesteproduksjonen, store oppgaver innenfor barne- og familietjenesten og
helsesøstertjenesten, videre at barnevernet har kapasitetsproblemer, PPT har fått økt
press og sprengt kapasitet på flyktningekontoret, kan ikke Fauske kommune ta i mot
flyktninger 2016 – 2017.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer avgitt for FRP’s forslag.

VEDTAK:
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

118/16: DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOLE OG FLERBRUKSHALL
I VALNESFJORD

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.

KOM-118/16 VEDTAK-  19.05.2016

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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.

119/16: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR VOLLGATA 44

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.

KOM-119/16 VEDTAK-  19.05.2016

Gro Anita Olsen (FL) stilte spørsmål med egen habilitet (Har sendt merknad til
planen).
Olsen ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningsloven § 6 andre ledd.

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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.

120/16: ENDRING I GODTGJØRELSESREGLEMENTS § 9.3

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.

KOM-120/16 VEDTAK-  19.05.2016



Jens Kyed (KRF) foreslo:
Godtgjørelse utbetales en gang i året som før for alle.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 1 stemme avgitt for KRF’s
forslag..

VEDTAK:
Følgende tillegg i godtgjørelsesreglementets § 9.3 vedtas:

Hovedutvalgsledere og gruppeledere kan etter avtale få utbetalt frikjøpsdager,
fastgodtgjørelse og telefongodtgjørelse hver måned.

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

KOM-121/16 VEDTAK-  19.05.2016

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, 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. Anna 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. Frøya Strøksnes
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. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske
16. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske



17. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske
18. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske
19. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske
20. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
21. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord
22. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske
23. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma
24. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord
25. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma
26. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske
27. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord
28. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske
29. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske
30. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 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. Andreas Vestvann Johnsen
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. Tor-Harry Bjørnstad
28. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske
29. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske
30. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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. Anna 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. Frøya Strøksnes, Vika 17, 8211 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. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske
16. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske
17. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske
18. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske
19. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske
20. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
21. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord
22. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske
23. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma
24. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord
25. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma
26. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8209 Fauske
27. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord
28. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske
29. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske
30. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 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. Andreas Vestvann Johnsen, Bratthaugen 31 A, 8210 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. Tor-Harry Bjørnstad, Trivselsvn. 260, 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

122/16: VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL
HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 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

KOM-122/16 VEDTAK-  19.05.2016

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, 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. Geir Mosti
3. Sverre Hagen, Linerleveien16, 8207 Fauske
4. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske
5. Arve Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.



VEDTAK:
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. Geir Mosti, Hansbakken 15, 8206 Fauske
3. Sverre Hagen, Linerleveien16, 8207 Fauske
4. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske
5. Arve Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske

123/16: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR
2017 - 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):
 Ragnhild Dreier
 Kirsti Ellingsen
 Sara Pavall

Utvalg menn (3 personer):
 Egil Kristoffersen
 Lars Morten Brekke
 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):
 Ragnhild Dreier, Trivselsveien 81, 8215 Valnesfjord
 Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske

Utvalg menn (3 personer):
 Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 Lars Morten Brekke, Svenskveien 8, 8200 Fauske
 Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske

KOM-123/16 VEDTAK-  19.05.2016

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):
 Ragnhild Dreier, Trivselsveien 81, 8215 Valnesfjord
 Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske

Utvalg menn (3 personer):
 Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 Lars Morten Rødaas
 Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:

Utvalg kvinner (3 personer):
 Ragnhild Dreier, Trivselsveien 81, 8215 Valnesfjord
 Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske

Utvalg menn (3 personer):
 Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske
 Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske



124/16: VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 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

KOM-124/16 VEDTAK-  19.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:

Medlemmer:
1. Sverre Hagen, 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. Finn Utheim
3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma

Som formann velges:
Sverre Hagen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
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. Finn Utheim, Geitbergveien 11, 8200 Fauske
3. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma

Som formann velges:
Sverre Hagen

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



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:
 Asbjørn Olsen
 Bjørn Inge Gabrielsen
 Henry Olsen
 Kirsti Ellingsen
 Janne Hatlebrekke
 Regine Kristoffersen
 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:
 Asbjørn Olsen, Ternevn. 3, 8207 Fauske
 Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske
 Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 Fauske
 Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske
 Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske

KOM-125/16 VEDTAK-  19.05.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås
følgende 7 personer:
 Asbjørn Olsen, Ternevn. 3, 8207 Fauske
 Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske
 Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 Fauske
 Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske
 Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske



Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås
følgende 7 personer:
 Asbjørn Olsen, Ternevn. 3, 8207 Fauske
 Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske
 Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 Fauske
 Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske
 Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske

126/16: GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 19. MAI 2016
- TRYGGE SKOLEVEIER I KOMMUNEN

KOM-126/16 VEDTAK-  19.05.2016

Spørsmålsstiller leste opp det grunngitte spørsmålet.

Ordfører svarte:
Dette er jo en to-delt sak, sentrum og Valnesfjord.

I forhold til Valnesfjord foreligger det ingen vedtatte forslag i dag. Det er nok antydet
av prosjektleder for utbyggingen at skolevei vil være en av de tingene man ser på i
forbindelse med planleggingen og byggingen av nye Valnesfjord skole. Jeg kjenner
ikke til at det er gitt noen arbeidsordre på å utrede dette området enda. For øvrig viser
ordfører til det svaret representanten Kyed fikk av ordfører 11. februar i år, ang.
samme spørsmål. Her svarte ordfører at «representanten og KRF burde ta opp disse
innspill med Plan- og utviklingsutvalget, slik at dette blir vurdert nå Handlingsplan for
trafikksikkerhetstiltak skal behandles». Handlingsplanen rulleres hvert år og
kommunen sender saken om trafikksikkerhetsmidler til Statens Vegvesen innen
1.7.16.

Når det er sagt er det helt på det rene at det burde vært gang og sykkelvei på
strekningen fra Nes-krysset til kirka, samt fra Strømsnes til Haganes-feltet. Ettersom
jeg forstår har dette vært snakket om i flere ti-år, uten at det noen gang har blitt flyttet
fremover i køen. Valnesfjord skole bruker i dag ca. 1,2 millioner kroner for å dekke
skoleskyss for sine 200 elever, og det er over dobbelt så mye som Vestmyra med sine
500 elever har i utgift. Så her er det penger å spare på lang sikt, og folkehelsegevinst å
hente. Hastighetsreduserende tiltak på strekningen vil sannsynligvis bare hjelpe i en
viss grad. Sikkerheten for barna vil øke, men jeg er mere usikker på om veien vil bli
klassifisert som trygg nok uansett på en kald og mørk vinterdag om fartsgrensen
reduseres til 50. Og da vil det bli krav om skoleskyss uansett.

I forhold til sentrum kan barna regne med en tryggere hverdag enn i dag, uten at jeg
vil påstå at sikkerheten er dårlig i dag for de nesten 500 elevene som, møter på
Vestmyra. Så vidt jeg husker så ligger det 22 forskjellige tiltak i planen som er jobbet



med i disse årene, og de fleste av disse vil iverksettes etter hvert utover våren,
sommeren og høsten. Alle blir nok ikke ferdig på samme tid. Det er også sånn at de
virkelig store tiltakene som var planlagt og finansiert forsvant ut av statsbudsjettet og
fra statens vegvesens planer. Dette er godt kjent for alle parter og gjelder kulvert E6
og omlegging av riksvei 80. Disse kan vi ikke løse selv, med trenger hjelp fra sentralt
politisk hold for å få satt på kartet igjen.

Jeg er også blitt informert om at oppvekst- og kulturutvalget i juni skal foreta befaring
når det gjelder trafikkforholdene i forbindelse med åpning av ny skolen. Så som
representanten forstår så er også dette temaet noe man tar alvorlig i Fauske kommune.

Nå blir det vel også sånn at de minste barna (1. – 4.) heldigvis ikke skal krysse disse
punktene og den økte strømmen mot Vestmyra vil bestå av 5. – 7. klassinger som har
en helt annen forståelse av trafikkbildet.

127/16: GRUNNGITT SPØRSMÅL TIL KOMMUNESTYREMØTE 19. MAI 2016
- TILTAK MOT MOBBING I FAUSKESKOLEN

KOM-127/16 VEDTAK-  19.05.2016

Spørsmålsstiller leste opp det grunngitte spørsmålet.

Ordfører svarte:
Først av alt reagerer jeg sterkt på ordlyden i brevet fra representanten Kyed. Å påstå at
mobbingen som foregår i Fauske er en skamplett og at kommunen over år ikke har tatt
tak i dette er direkte misvisende og feilaktige påstander. Så vidt jeg er kjent med er det
ingen av Norges noe over 400 kommuner som kan påstå at de er mobbe-frie, ei heller
Fauske. Og når da elevundersøkelsene viser at vi ligger omtrent nøyaktig på samme
nivå som resten av Nordland og landsgjennomsnittet, blir påstandene urimelige og
direkte uheldig.

Skolene har over mange år jobbet etter en modell som heter Olweus-modellen. Det er
et antimobbeprogram som tilsier at skolene har klare rutiner på hvordan handtere slike
saker når de dukker opp. Og mobbesaker, eller påstander om mobbing, behandles
fortløpende i skoler gjennom hele året. Det er en dynamisk situasjon, ettersom det
jobbes med barn som noen ganger går over grenser vi voksne tenker de skal holde seg
innenfor. Dette er, enten vi liker det eller ei, en del av deres utvikling fra barn til
voksen, uten at det på noen måte skal tolkes som et forsvar for at det pågår mobbing.
Vi har, og skal ha, nulltoleranse for det i Fauske skolen. Nulltoleranse innebærer da å
takle dette når problemet avdekkes og gjøre de prosesser som trengs for å få det til å
stoppe. Og det kan noen ganger ta noe tid, andre ganger gå fort.

Olweus er gjennomarbeidet og innarbeidet i alle skoler. Alle rutiner er beskrevet, og
alle skoler vet hvordan dette skal handteres som enkeltvedtak eller opplæringsloven.
Fauske har over flere år under innføringen av dette programmet hatt en egen Olweus-
koordinator i noe frikjøpt stilling, men etter at dette var blitt en integrert del av skolene
er denne fjernet. Det betyr derimot ikke at kommunen/skolene/barnehagene ikke har
gode og effektive tiltak å sette inn når noen melder fra eller får mistanke om at det
foregår mobbing.



Arbeidet mot mobbing tas meget alvorlig i Fauske, og det gjelder både den
administrative og den politiske del. I begynnelsen av september skal det avholdes et
utvidet fagmøte hvor det politiske utvalg møter aktører fra skole. Det vil være rektorer,
ungdomsråd, helsesøstre osv. Mobbing er temaet. Etter at dette avholdt vil det som
tidligere lovet bli fremlagt sak for kommunestyret.





FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/8050
Arkiv sakID.: 16/1729 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre
Sak nr.: 129/16 KOMMUNESTYRE Dato: 23.06.2016

DELEGERTE SAKER I PERIODEN

Sammendrag:

DKOM. 008/16: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - ESPIRIT CREATIVE AS -
SPAGO

VEDTAK :

I h.h.t delegasjonsreglementet av sak 51/10gjøres slik vedtak:
Espirit Creative AS gis serveringsbevilling til drift av SPAGO gatekjøkken og takeaway
restaurant i Sjøgt. 70, 8200 Fauske som omsøkt.

 Organisasjonsnummer:  815 441 222
 Styrer: Christine Bringsli
 Åpningstider: Mandag – søndag 11:00 – 24:00

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

INNSTILLING :

Delegerte saker tas til orientering.





FAUSKE KOMMUNE
ADMINISTRATIVT VEDTAK

JournalpostID: 16/6124
Arkiv sakID: 16/1185 Saksbehandler : Hilde Christine Sørensen

Sak nr.: 008/16 Delegert kommunestyre Dato: 03.05.2016

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - ESPIRIT CREATIVE AS - SPAGO

Saksutredning:

Det vises til søknad om serveringsbevilling fra Espirit Creative AS Gatekjøkken datert
19.04.2016. Søknaden gjelder drift av gatekjøkken og takeaway restaurant SPAGO. SPAGO
gatekjøkken og takeaway restaurant skal holde til i Sjøgt. 70, Fauske.
Lokalet har et areal på ca 50m² med 4 sitteplasser inne og 25 sitteplasser utendørs. Driften skal
foregå hele året med åpningstider mandag til søndag 11:00 – 24:00.

Styrer Christine Bringsli har avlagt og bestått etablererprøven
Det er ikke kommet inn merknader til innvilgelse av søknaden.

VEDTAK :

I h.h.t delegasjonsreglementet av sak 51/10gjøres slik vedtak:
Espirit Creative AS gis serveringsbevilling til drift av SPAGO gatekjøkken og takeaway
restaurant i Sjøgt. 70, 8200 Fauske som omsøkt.

 Organisasjonsnummer:  815 441 222
 Styrer: Christine Bringsli
 Åpningstider: Mandag – søndag 11:00 – 24:00

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

Vedtaket kan ankes til fylkesmannen i Nordland, jmf. §4A-12 i kommuneloven og
Forvaltningsloven §29. Frist for anke er 3 – tre – uker fra mottakelse av vedtaket.

Hilde Sørensen
Enhetsleder helse



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/8051
Arkiv sakID.: 16/1730 Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen

Sak nr.: 130/16 KOMMUNESTYRE Dato: 23.06.2016

REFERATSAKER I PERIODEN

Sammendrag:

Dok.ID Arkivsak ID Brevdato Avsender/Mottaker Tittel

16/7275 S 16/1310 02.06.2016 BRUK AV FORKJØPSRETT

INNSTILLING :

Refererte dokumenter tas til orientering.



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

JournalpostID: 16/7275
Arkiv sakID.: 16/1310 Saksbehandler:  Geir Mikkelsen

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap
Sak nr.: 099/16 FORMANNSKAP Dato: 14.06.2016

BRUK AV FORKJØPSRETT

Vedlegg: Brev fra ISE datert 29.04.2016

Sammendrag:

I forbindelse med et offentlig tilbud om erverv av aksjer i selskapet Indre Salten Energi har
nåværende aksjonærer blitt bedt om å vurdere om de ønsker å utøve sin forskjøpsrett. Saken har
til hensikt å belyse de de formelle forholdene knyttet til denne beslutningen. Rådmannen
anbefaler å utøve retten under forutsetning av positive vedtak i Sørfold kommune og Sisomar
AS. Saken er utarbeidet i samarbeid mellom rådmennene i Fauske og Sørfold kommune.

Saksopplysninger:

Indre Salten Energi (ISE) har i brev av 29. april d.å. informert Fauske kommune om at Bodø
Energi har kjøpt totalt 12,86 % av aksjene, totalt 2.498.087 av aksjene til kr 7,- per aksje. Salget
utløser forkjøpsrett for øvrige aksjonærer i ISE.

Forkjøpsretten til aksjene gjøres gjeldende og gjennomføres i henhold til ISE AS sine vedtekter §
7.

(sitat)
«Løsningssummen skal tilsvare avtalt kjøpesum mellom kjøper og selger, eller i mangel av slik
avtale, virkelig verdi av aksjene»
(sitat slutt)

Fauske kommune eier i dag 30,09 % av aksjene i selskapet.

Når det gjelder forkjøpsretten gjelder den i utgangspunktet alle aksjene, uavhengig av
eierpostens størrelse. Det betyr teoretisk at en aktør som ønsker å benytte denne ville måte løse
ut hele aksjeposten dersom andre ikke ønsker å benytte forkjøpsretten. Dersom flere eiere ønsker
å benytte seg av forkjøpsretten fordeles den i tråd med eierpostens relative størrelse i forhold til
hverandre.

Fauske og Sørfold kommune har hatt flere møter i forbindelse med saken. Kommunene har også
kommunisert med styreleder i Sisomar AS om saken.

Saksbehandlers vurdering:



Saken har fire vesentlig forhold som må vurderes.

a. Eierskapsstrategiske vurderinger
b. Finnes det finansiering for å benytte forkjøpsretten?
c. Er evt. å benytte forkjøpsretten i tråd med gjeldende finansreglement?
d. Avkastningsforventning og risiko i forhold til annen plassering?

a. Eierskapsstrategiske vurderinger
Dette sakskomplekset har en sterk lokal dimensjon. Selskapet selv har uttrykt at de ikke ønsker
oppkjøpet velkommen. Dersom man benytter forkjøpsretten vil man kunne sikre et rent flertall
blant lokale eiere. Dette vil på kort og mellomlang sikt sikre lokalt eierskap, og føre til større
innflytelse i forhold til de lokale ringvirkningene selskapet representerer (arbeidsplasser,
investeringer mv).

Det er derfor rådmannens anbefaling at man vurderer om dette harmonerer med politisk ønsket
eierskapsstrategi. I denne sammenhengen er det viktig å vurdere om man politisk vurderer det
hensiktsmessig og samfunnsnyttig for Fauske kommune å styrke sitt eierskap i selskapet.

b. Finansieringsmuligheter
Ut fra vurderingene ovenfor om strategisk eierskap, er kjøp av aksjeposten å anse som en
langsiktig finansiell plassering, som skal regnskapsføres og finansieres i investeringsregnskapet.
Investeringer kan i utgangspunktet finansieres på følgende måte:

1. Ved låneopptak
2. Ved egenkapital
3. Ved salgsinntekter fra investeringer (Salg av langsiktige aksjeposter, salg av fast

eiendom)

Rådmannen understreker at det ikke er lov eller mulig å lånefinansiere et evt. oppkjøp. Dette
framgår av kommunelovens § 50 som avskjærer kommuners mulighet til å lånefinansiere kjøp av
aksjer.  I og med at finansiering med lån er utelukket, gjenstår alternativ 2 og 3. Av disse er det
etter rådmannens vurdering, kun alternativ 2 som er aktuelt.

I og med at det ikke finnes tilstrekkelig frie midler på investeringsfondene, er eneste mulige
alternativ å benytte det såkalte hjemfallsfondet til finansieringen. Hjemfallsfondet har pr dato en
saldo på ca. 20 mill. kr. Hjemfallsfondet består av ubrukte midler tilknyttet engangsoverføring til
kommunen i forbindelse med hjemfall til staten av vannrettigheter ved utløpt konsesjonsperiode
for privat kraftutbygger. Fondet er et bundet fond som kan benyttes til særskilte formål som er
fastsatt i egne vedtekter. Rådmannen mener bruk av fondet kan forsvares med bakgrunn i sakens
næringsmessige betydning for Fauske kommune.

Eierne Fauske kommune, Sørfold kommune, og Sisomar AS har diskutert i fellesskap om det er
hensiktsmessig for disse å benytte forkjøpsretten.

Disse tre aksjonærene eier i dag 42,37 % av selskapet fordelt på følgende måte:

Fauske kommune eier 30,09 %
Sørfold kommune eier 6,86 %
Sisomar AS eier 5,42 %



Dersom man forutsetter at kun disse tre aktørene ønsker å benytte forkjøpsretten vil det bety at
man får følgende fordeling av aksjene.

Fauske kommune: 1.773.892 aksjer a kroner 7,- per aksje
Sørfold kommune: 404.440 aksjer a kroner 7,- per aksje
Sisomar AS: 319.755 aksjer a kroner 7,- per aksje

Dersom oppkjøper Bodø Energi AS også velger å benytte forkjøpsretten vil fordelingen bli
følgende:
Fauske kommune: 1.447.142 aksjer a kroner 7,- per aksje
Sørfold kommune: 329.747 aksjer a kroner 7,- per aksje
Sisomar AS: 260.800 aksjer a kroner 7,- per aksje
Bodø Energi AS: 460.397 aksjer a kroner 7,- per aksje

For Fauske kommune vil kjøpesum i det første eksempelet utgjøre 12,42 mill. kr. Hvis Bodø
Energi også velger å benytte forkjøpsretten vil beløpet reduseres til 10,3 mill. kr.

I tillegg kan det bli justeringer ved at mindre private aksjonærer også velger å benytte
forkjøpsretten. Dette ville kunne redusere den finansielle forpliktelsen for kommunen noe.
Teoretisk kan Fauske kommune ved aksept av forkjøpsretten bli bundet til å kjøpe hele
aksjeposten.  Kjøpesum vil da utgjøre 17,5 mill. kr. I forhold til det som framkommer ovenfor er
dette ikke et reelt scenario.

c. Forhold til finansreglementet
Rådmannen vurderer det ikke å være formelle begrensinger i dagens finansreglement som gjør at
det ikke er mulig å benytte forkjøpsretten. Kjøp av aksjer i ISE er ikke å anse som en finansielt
begrunnet investering for Fauske kommune.

Fauske kommune har i dag plassert langsiktige aktiva i Pareto og Sparebank 1 Forvaltning.
Plasseringene i Pareto og Sparebank 1 Forvaltning utgjør i p.t. 52,3 millioner norske kroner.
Årsaken til at beløpet er høyere enn beløp avsatt til hjemfallsfondet, er at blant annet at tilskudd
til Fauske Sprints fotballhall på 14,2 mill. kr er finansiert med fondet uten at det er realisert
andeler i aktiv forvaltning tilsvarende. Det vil uansett utfall av oppkjøpssaken bli foretatt et
nedsalg i plasseringene for å frigjøre likviditet.

I forhold til punkt c) og d) er dette regulert gjennom Fauske kommunes finansreglement.
Plassering av aktiva er delegert fra kommunestyret til rådmannen. Ut fra dette er selve
plasseringen i seg selv ikke en politisk sak. Rådmannen velger likevel basert på punkt a) å
fremme saken til politisk behandling.

d. Avkastningsforventning og risiko i forhold til andre plasseringer
Avkastningen på plasseringene i aktiv forvaltning har vært følgende over de 3 seneste årene.

2015 0,7 %
2014 4,9 %
2013 8,4 %



Grunnet lavt rentenivå (renteplasseringer) og usikkert aksjemarked er det lave
avkastningsforventninger fremover.

Basert på den verdisetting som nå er satt gjennom oppkjøpstilbudet til Bodø Energi, har
selskapet forenklet en verdi på omkring 135 millioner kroner, og med de historiske avkastninger
er det ikke urimelig å forvente en avkastning på kapitale mellom 3 og 5 % fremover. Noe som er
akseptabelt i dagens finansmarked.

Derfor er det ut fra den informasjon vi har i dag en akseptabel avkastningsforventning, som gjør
at plassering av vår aktiva kan være et fornuftig alternativ.

Risikoen er selvsagt mer konsentrert ved å flytte finansielle midler fra diversifiserte fond av
rente-/aksjepapirer til enkeltaksjer. Selskapet har per i dag ingen finansiell rating.

Det er videre riktig å si at selskapets virksomhet knyttet til nettvirksomhet i stor grad er en
gjennomregulert del av kraftomsetningen. Det er derfor relativt trygge forutsetninger for sin
aktivitet.

Det er derfor rådmannens anbefaling at det ut fra en rent forvaltningsmessig vurdering, er aktuelt
å benytte forkjøpsretten. Det vil være en langsiktig finansiell plassering innenfor rammene av
vårt finansreglement. Det må kunne sies at det er akseptable utsikter for avkastning i selskapet
fremover, og samt at det energiselskaper må kunne hevdes å representere relativ lav risiko.

I et samfunnsperspektiv representerer ISE en betydelig kompetansearbeidsgiver lokalt.

Rådmannen oppfatter at fusjonen mellom Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag hadde til hensikt å
skape langsiktighet og fremtidsretta arbeidsplasser i Indre Salten. Det er derfor riktig å hevde at
det både er samfunnsmessige og pengeplasserings argumenter for at man utøver forkjøpsretten.
Når det gjelder den eierstrategiske diskusjonen er dette først og fremst en politisk vurdering.
Rådmannen anmoder derfor politikeren å vurdere om en styrket posisjon i selskapet er
sammenfallende med de eierstrategiske målsetninger til kommunen.

Rådmannens innstilling bygger derfor på følgende forutsetninger. Sørfold kommune og Sisomar
AS også fatter positive beslutninger om utøve forkjøpsretten. Rådmannen forutsetter videre at de
politiske eierstrategiske vurderinger er positive.

Rådmannen anbefaler videre at man etter et evt. erverv diskuterer muligheten for en annen
fordeling av aksjene mellom de to kommunene, for å redusere Fauske kommunes andel
(økonomiske utlegg) i utøvelsen av forkjøpsretten.

Kommunestyret ble i møtet 19.mai informert om prosessen, samt at det kunne bli nødvendig å
bruke § 13, hasteparagrafen i forbindelse med vedtaket, ettersom en absolutt svarfrist er før man
avholder neste ordinære kommunestyremøte.  Det ble problematisert om dette var nødvendig
ettersom kommunen formelt var blitt kontaktet så vidt tidlig. Det er likevel viktig å understreke
at tilbudet om å utøve retten har krevd forberedelser og avklaringer som gjorde at en beslutning
ikke kunne fattes i ovennevnte møte. Rent forvaltningsfaglig mener rådmannen at det er
forsvarlig å benytte seg av kommuneloven § 13 i et sådant tilfelle. Diskusjonen om evt.
ekstraordinære kommunestyremøter er en politisk bestemmelse og dette tar ikke rådmannen
stilling til.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Fauske kommune utøver forkjøpsretten til å erverve aksjene i Indre Salten Energi.

Fauske kommune utøver denne retten under forutsetning at Sørfold kommune og Sisomar
AS gjør det samme.

Fauske kommune gir rådmannen fullmakt til å forhandle og beslutte en annen fordeling
av aksjene mellom Sørfold- og Fauske kommune etter oppkjøpet.

Fauske kommune benytter frie midler i hjemfallsfondet til å finansiere oppkjøpet.

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.

FOR-099/16 VEDTAK-  14.06.2016

Rådmannen stryker 3. avsnitt.

Liv-Marit Tverå (FRP) foreslo:
Fauske kommune utøver ikke sin forkjøpsrett.

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt for FRP’s forslag.

VEDTAK:
Fauske kommune utøver forkjøpsretten til å erverve aksjene i Indre Salten Energi.

Fauske kommune utøver denne retten under forutsetning at Sørfold kommune og Sisomar
AS gjør det samme.

Fauske kommune benytter frie midler i hjemfallsfondet til å finansiere oppkjøpet.

Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 13.

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
Kommunestyret
Rådmann til videre forføyning
Økonomisjef
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131/16 KOMMUNESTYRE 23.06.2016

ØKONOMIMELDING 1/2016

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Økonomimelding 1/2016 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.4.2016. Den
økonomiske statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med
forskrift og finansreglement.



Saksopplysninger:

1.0 RESULTATVURDERING

Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 1. tertial 2016 samt årsprognose for 2016
Budsjett Per.budsjett Regnskap Avvik(per.) Vurdert Forventet

2 016 2 016 2 016 årsprognose avvik
Fast lønn 333 383 387 119 727 640 118 462 515 -1 265 125 335 733 387 2 350 000
Overtid 2 350 103 783 368 1 687 960 904 592 4 350 103 2 000 000
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 28 048 731 8 866 604 14 277 377 5 410 773 34 698 731 6 650 000
Annen lønn 26 343 428 8 781 143 8 507 791 -273 352 28 343 428 2 000 000
Sosiale utgifter 72 752 935 28 279 624 24 082 588 -4 197 036 72 752 935
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 88 227 622 29 409 207 31 308 397 1 899 190 91 227 622 3 000 000
Internkjøp 12 139 000 - 214 031 214 031 12 139 000
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 110 127 902 41 109 301 38 907 795 -2 201 505 110 127 902
Overføringsutgifter 46 571 715 15 175 238 16 843 453 1 668 215 46 571 715
Kjøp av konsesjonskraft 11 566 000 3 855 333 4 375 358 520 024 11 566 000
Skatt på kvotekraft 1 680 000 1 680 000 1 628 100 -51 900 1 680 000
Rente og finansutgifter 50 264 000 16 754 667 6 588 446 -10 166 221 47 764 000 -2 500 000
Avsetninger til fond 1 500 000 - - - 1 500 000
Dekning av tidligere års merforbruk 3 176 900 1 058 967 - -1 058 967 - -3 176 900
Avskrivninger 23 597 709 - - - 23 597 709
Sum utgifter 811 729 432 275 481 091 266 883 810 -8 597 281 822 052 532 10 323 100

Refusjoner syke- og fødselspenger -15 773 312 -5 257 771 -5 244 153 13 618 -15 773 312
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -83 715 353 -33 217 921 -31 299 431 1 918 491 -83 715 353
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -51 559 628 -15 066 969 -14 419 636 647 333 -54 459 628 -2 900 000
Internsalg -10 370 000 - -21 975 -21 975 -10 370 000
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -38 161 046 -12 231 182 -8 621 211 3 609 971 -45 161 046 -7 000 000
Rammetilskudd -273 731 000 -91 243 667 -117 850 386 -26 606 719 -273 731 000
Skatt på inntekt og formue -228 196 277 -76 065 426 -48 394 866 27 670 559 -228 196 277
Eiendomsskatt -48 750 000 -24 375 000 -24 986 264 -611 264 -49 500 000 -750 000
Salg av konsesjonskraft -17 442 000 -5 814 000 -5 468 164 345 836 -17 442 000
Salg av kvotekraft -6 000 000 - - - -6 000 000
Aksjeutbytte -8 000 000 - - - -8 000 000
Rente og finansinntekter -3 275 000 -88 750 -226 968 -138 218 -3 275 000
Bruk av fond -3 158 110 - - - -3 158 110
Motpost avskrivninger -23 597 706 - - - -23 597 706
Sum inntekter -811 729 432 -263 360 685 -256 533 054 6 827 631 -822 379 432 -10 650 000

T O T A L T - 12 120 405 10 350 756 -1 769 650 -326 900 -326 900

Som tabellen over viser er prognosen basert på rapportering etter 1. tertial et forventet resultat
med et lite mindreforbruk på 0,33 mill. kr i 2016. Prognosen inneholder flere
usikkerhetsmomenter som gjør at anslaget må tas med forbehold. For det første er det på dette
tidspunkt utfordrende å vurdere hvor store utgifter og inntekter mottak av flyktninger vil
generere, for her er det mange usikre momenter. Videre fører økt bosetting av flyktninger til økte
inntekter. Det er imidlertid flere faktorer som påvirker utgiftssiden, og disse er vanskelig å
beregne eksakt.

Kommunestyrets vedtak om åpning av Sagatun som institusjon inneholder også
usikkerhetsmomenter i forhold til utgifter.

Det er viktig å understreke at prognosen om tilnærmet balanse i 2016 i hovedsak har sin årsak i
økte inntekter som følge av mottak flyktninger og økt bosetting av flyktninger. I tillegg kommer
ekstra inntekter med overføring av mindreforbruk fra Fauske Eiendom KF, samt frigjort
budsjettpost beregnet til dekning av merforbruk 2014. Dette er inntekter som driften ikke kan
baseres på over tid. Det er derfor meget viktig at arbeidet som er igangsatt gjennom
omstillingsutvalget, med å redusere driftsnivået, må fortsette med full styrke fram mot budsjett
2017/økonomiplan 2018-2020.



2.0 FELLESOMRÅDER

Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2016
Budsjett Per.budsjett Regnskap Avvik(per.) Vurdert Forventet

2016 2016 2016 årsprognose avvik

Fellesområder -525 632 611 -177 122 207 -186 654 564 -9 532 357 -534 959 511 -9 326 900

2.1. FELLESINNTEKTER

Skatt og rammetilskudd
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. Oppdatert prognose
viser at sum skatt og rammetilskudd vil bli som budsjettert.

Eiendomsskatt
Med bakgrunn i fakturert beløp 1. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli 0,75
mill. kr over budsjett.

Utbytte
Utbytte forventes å bli som budsjettert.

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

2.2 ANDRE FELLESOMRÅDER

Renteutgifter
Renteutgiftene for 2016 ble budsjettert med beregnet låneopptak av nye lån i januar 2016.
Lånene ble først tatt opp i mars, noe som gir mindre renteutgifter enn beregnet. I tillegg er de
flytende rentene fortsatt meget lave, mens det i budsjettet ble tatt høyde for en viss renteoppgang.
Til sammen gir dette en forventet besparelse i forhold til budsjett på ca. 2,5 mill. kr.

Pensjonsutgifter
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første
prognose for 2016 kom høsten 2015. Det er denne som ligger til grunn for budsjettert pensjon i
kommunens budsjett.

I april 2016 kom det ny prognose hvor det fremkommer at realistiske antakelser om årets lønns-
og trygdeoppgjør tilsier en nedjustering av anslagene både for endring i folketrygdens
grunnbeløp (G) og lønnsvekst sammenlignet med det som ble lagt til grunn i prognose høsten
2015. I den nye beregningen er det derfor foretatt en nedjustering av reguleringspremiesatsene i
forhold til satsene brukt i fjor høst. I tillegg er det justert for bruk av såkalt premiefond til
dekning av premieinnbetaling. Premiefond består av kommunens andel av tilbakeført overskudd
og premie. Fauske kommune har valgt å benytte disse til å redusere premieinnbetalingene hvert
år.



Endringen i prognosen medfører følgende for Fauske kommune:

Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose
Budsjett 2016 Ny prognose Endring

Arbeidsgivers andel KLP (Innbetaling til KLP) 53 236 451 43 387 817 -9 848 634
Årets premieavvik (positivt) -17 856 309 -8 250 727 9 605 582
Amortisering av tidligere års premieavvik 7 278 369 7 649 697 371 328
Netto pensjonskostnad for kommunen 42 658 511 42 786 787 128 276

Som tabellen viser får endringene ingen betydning for den samlede kostnaden i budsjettet. Det
betyr imidlertid at den betalbare pensjonen blir lavere, noe som igjen fører til at det positive
premieavviket reduseres tilsvarende. Dette er positivt for Fauske kommune både på kort og lang
sikt. På kort sikt medfører det at vi må ut med nesten 10 mill. kr mindre i innbetaling til KLP,
noe som hjelper på den kortsiktige likviditetssituasjonen. På lang sikt er det positivt fordi
premieavviket ikke vil øke vesentlig i 2016.

I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenhetene, mens netto premieavvik
budsjetteres på fellesområdet, medfører endret prognose at det må foretas en endring i
fordelingen mellom disse områdene. Dette tas med i forslag til budsjettregulering 1/2016

Dekning av tidligere års merforbruk drift
Da budsjettet for 2016 ble laget var forutsetningen at regnskapsmessig merforbruk 2014 skulle
dekkes inn i 2016. På grunn av merinntekter i 2015 ble dette merforbruket dekket inn ett år før
beregnet. Dette medfører at denne budsjettposten kan omdisponeres i 2016. Rådmannen foreslår
i vedlagt budsjettregulering at beløpet på 3,2 mill. kr, benyttes til å dekke inn forventet
merforbruk på driften av enhetene.

Overført regnskapsmessig mindreforbruk fra Fauske Eiendom KF 2015
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av Fauske Eiendom KFs årsregnskap
2015 at regnskapsmessig mindreforbruk på 2,9 mill. kr, overføres til Fauske kommune.
Rådmannen foreslår at beløpet reguleres inn budsjettet til dekning av forventet merforbruk på
driften av enhetene.



3.0 SAMHANDLINGSOMRÅDER OG DRIFTSENHETER

Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2016
Budsjett Per.budsjett Regnskap Avvik(per.) Vurdert Forventet

2016 2016 2016 årsprognose avvik
Politikk 9 372 700 3 138 197 3 128 035 -10 162 9 372 700 -
Rådmann stab 28 997 587 10 097 085 11 921 065 1 823 980 28 997 587 -
Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 6 600 600 2 275 656 2 274 179 -1 477 7 350 600 750 000
Vei og gatelys 7 866 914 2 667 654 3 164 869 497 216 7 866 914 -
Eiendomsforvaltning 38 150 904 12 716 968 12 741 533 24 565 38 150 904 -
Plan og utvikling 6 099 679 2 744 898 2 792 863 47 965 6 099 679 -
Skole 115 005 097 40 832 886 41 743 902 911 016 118 005 097 3 000 000
Barnehage 61 249 232 25 749 182 23 889 687 -1 859 496 61 249 232 -
Barne og familie 27 993 358 7 822 893 10 117 476 2 294 583 23 893 358 -4 100 000
Kultur 16 091 323 5 650 158 6 845 989 1 195 831 16 191 323 100 000
Institusjon (inkl bem.knt) 76 810 743 26 317 306 27 080 536 763 230 79 310 743 2 500 000
Hjemmetjenesten 79 451 228 29 697 486 30 890 632 1 193 146 84 951 228 5 500 000
Fauske storkjøkken 2 283 612 819 693 1 330 162 510 469 3 283 612 1 000 000
Helse 34 313 303 12 333 331 12 931 589 598 258 35 313 303 1 000 000
Nav 15 346 328 6 379 218 6 152 804 -226 415 14 596 328 -750 000

T O T A L T 525 632 608 189 242 612 197 005 320 7 762 708 534 632 608 9 000 000

Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet.

3.1 SYKEFRAVÆR

Vi ser en positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune
sammenlignet med fjoråret:

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 30. april 2015: 11,0 %
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 30. april 2016: 10,2 %

I januar og februar måned var reduksjonen på hhv. 1,0 % og 2,0 %. I mars har vi en nedgang på
0,8 % mens vi i april dessverre har en oppgang på 0,5 %.

Korttidsfraværet er økt med 0,1 %.
Langtidsfraværet er redusert med 0,9 % og er dermed hovedårsaken til den totale reduksjonen.



Figur 1 – Utvikling i sykefravær 1. tertial 2016 vs. 1. tertial 2015

Endring for samhandlingsområdene er som følger:

2015 2016 Endring
 Helse og omsorg: 12,8 % 11,9 % - 0,9 %
 Oppvekst/kultur: 10,1 % 9,5 % - 0,6 %
 Rådmannens stab: 9,8 % 6,8 % - 3,0 %

Som vi ser er det en positiv utvikling innenfor hvert samhandlingsområde. Rådmannens stab kan
vise til relativt stor bedring grunnet solid nedgang i langtidsfraværet.

Alt i alt ser vi en positiv trend i Fauske kommune innen alle områder, og det jobbes godt med å
få ned sykefraværet og øke arbeidsnærværet. Ny HMS-plan, vedtatt høsten 2015, er tatt i bruk og
organisasjonens HMS-arbeid rapporteres til AMU jevnlig.



3.2 OPPVEKST OG KULTUR

Tabell 5 – Netto forbruk per 1. tertial 2016 for oppvekst og kultur
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
4 Oppvekst og kultur
Fast lønn 150 743 878 54 353 467 53 852 489 -500 978
Overtid 317 200 105 733 91 127 -14 606
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 8 981 206 2 993 735 7 113 472 4 119 737
Annen lønn 12 974 000 4 324 667 4 796 421 471 754
Sosiale utgifter 34 468 665 11 489 555 10 408 251 -1 081 304
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 30 581 459 10 193 820 9 818 362 -375 458
Internkjøp 10 009 500 - 67 731 67 731
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 41 934 805 18 378 268 15 042 564 -3 335 704
Overføringsutgifter 9 704 486 3 234 829 3 388 816 153 987
Rente og finansutgifter - - 7 207 7 207
Sum utgifter 299 715 199 105 074 074 104 586 439 -487 635

Refusjoner syke- og fødselspenger -5 820 438 -1 940 146 -2 210 983 -270 837
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -15 873 979 -5 291 326 -5 229 636 61 690
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -25 316 398 -8 438 799 -8 066 078 372 721
Internsalg -4 300 000 - -6 941 -6 941
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -28 046 046 -9 348 682 -7 960 140 1 388 542
Bruk av fond -19 328 - - -
Sum inntekter -79 376 189 -25 018 954 -23 473 779 1 545 175

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 339 010 80 055 120 81 112 661 1 057 540



3.2.1 Skole

Tabell 6 – Forbruk per 1. tertial 2016 for skole
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
40 Skole
Fast lønn 90 224 544 32 514 369 33 530 925 1 016 556
Overtid - - 2 967 2 967
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 5 163 535 1 721 178 5 110 530 3 389 351
Annen lønn 575 600 191 867 35 693 -156 174
Sosiale utgifter 18 300 489 6 100 163 5 949 031 -151 132
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 11 973 140 3 991 047 4 397 501 406 454
Internkjøp 1 325 000 - 54 128 54 128
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 3 863 700 1 287 900 68 909 -1 218 991
Overføringsutgifter 1 671 694 557 231 650 649 93 417
Rente og finansutgifter - - 308 308
Sum utgifter 133 097 702 46 363 755 49 800 641 3 436 886

Refusjoner syke- og fødselspenger -4 104 241 -1 368 080 -1 762 470 -394 390
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -3 544 170 -1 181 390 -1 458 668 -277 278
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -7 929 194 -2 643 065 -4 815 219 -2 172 155
Internsalg -1 500 000 - -6 941 -6 941
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -1 015 000 -338 333 -13 440 324 893
Sum inntekter -18 092 605 -5 530 868 -8 056 739 -2 525 870

Sum enhet: 40 Skole 115 005 097 40 832 886 41 743 902 911 016

I vedtatt budsjettet for 2016 er det lagt til grunn en ressursfordeling i skolen der det var avsatt
midler til 161 årsverk for å drifte 50 klasser. I februar vedtok kommunestyret å opprettholde fire
skoler i sentrum, og i etterkant har oppvekst- og kulturutvalget vedtatt en
ressursfordelingsmodell der det tilføres fire ekstra årsverk til skole for å drifte 4 ekstra klasser.
Tre av de ekstra klassene er en direkte konsekvens av å opprettholde 1.-4. klasse ved skolene i
Hauan og på Erikstad. Fylkesmannen har senere opphevet vedtaket om å opprettholde drift ved
Hauan skole og Erikstad skole. Saken er sendt ut på ny høring, og det er gitt politiske signaler
om at skolestrukturen vil bli vedtatt med fire skoler i sentrum fra skolestart i august 2016. Av de
fire ekstra årsverkene som tilføres, vil 3 årsverk måtte benyttes til rektorstillinger og merkantil
ressurs ved Hauan skole og Erikstad skole. Den nye strukturen som forventes vedtatt i juni vil
dermed gi lavere lærertetthet i skolen enn den vi har i inneværende skoleår. Det fryktes at en av
konsekvensene av redusert lærertetthet kan bli ytterligere økt sykefravær. Samtidig er det håp om
at en endelig avklaring rundt skolestrukturen vil kunne bidra til stabilitet i skolen og et noe
lavere sykefravær. For å begrense vikarutgiftene blir sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid et
viktig fokusområde i skolen.

Fra 2025 kommer det statlige krav i skolen for lærere i forhold til kompetanse i fag. Ansatte
deltar derfor på statlig støttet etter- og videreutdanning, noe som også fører til økt belastning på
vikarbudsjetter. Ti personer på etter-/videreutdanning årlig koster oss ca. 2-3 årsverk i vikarbruk
hvert år. Dette er utgifter det ikke er kompensert for direkte i budsjettet.

I forhold til igangsettingen av den nye skolen på Vestmyra vil det innebære å flytte om på og
samkjøre ansatte, elever og materiell. Dette er forbundet med utgifter som det er vanskelig å
beregne størrelsen på fordi det er vanskelig å forutse behovet helt nøyaktig. Det er også behov



for betydelige midler til ulike former for utstyr og læremidler nå når mellomtrinnet i sentrum
samles på én felles skole.

Et annet område som vil medføre økte utgifter for enhet skole fra kommende skoleår er
opprettelsen av egne mottaksklasser for å gi asylsøkere den grunnskoleopplæringen de har krav
på. For asylsøkere i grunnskolealder er det skoleplikt på 30 timer per uke. Enhet skole vil få
tilført tilskuddsmidler for å levere denne tjenesten, men det er utfordrende på det nåværende
tidspunkt å gi et nøyaktig bilde av inntekter og utgifter. Årsaken er at antallet asylsøkere det skal
gis opplæring til kan endre seg på kort varsel ved at vi ikke vet hvor lenge de blir værende i
kommunen og om det eventuelt kommer nye til kommunen som har disse rettighetene.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Leieavtale for Hauan grendehus er per i dag ikke avviklet. Avtalen går ut 1.1.2017.
 Leieavtale brakkerigg Vestmyra blir avviklet for Vestmyra skole per 30. juni 2016.
 Reduksjon spesialpedagogisk tilbud skjer per 30. juni 2016.
 Reduksjon transporttjenester skjer per 30. juni 2016.
 Reduksjon 1 årsverk Vestmyra skole gjennomføres fra nytt skoleår i august 2016.

Enhet skole hadde i 2015 et merforbruk på 3,5 mill. kr. Merforbruket skyldtes hovedsakelig økte
vikarutgifter i forhold til budsjett, bl.a. som følge av økende sykefravær. Det er fremdeles et
sykefravær på over 10 % i skolen, og budsjettet for 2016 er ikke styrket for å ta høyde for dette.
Det forventes derfor et merforbruk innenfor skole også i 2016, og dette anslås til 3 mill. kr.

3.2.2 Barnehager

Tabell 7 – Forbruk per 1. tertial 2016 for barnehager
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
41 Barnehage
Fast lønn 24 237 355 8 745 223 8 365 045 -380 178
Overtid 151 900 50 633 - -50 633
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 2 285 709 761 903 1 462 603 700 700
Annen lønn 319 800 106 600 274 373 167 773
Sosiale utgifter 6 169 918 2 056 639 1 874 127 -182 512
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 3 296 634 1 098 878 824 346 -274 532
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 33 342 000 15 514 000 14 302 070 -1 211 930
Overføringsutgifter 1 466 311 488 770 165 544 -323 226
Sum utgifter 71 269 627 28 822 647 27 268 109 -1 554 538

Refusjoner syke- og fødselspenger -1 285 255 -428 418 -335 147 93 271
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -6 618 829 -2 206 276 -2 542 787 -336 511
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -466 311 -155 437 -500 489 -345 052
Internsalg -800 000 - - -
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -850 000 -283 333 - 283 333
Sum inntekter -10 020 395 -3 073 465 -3 378 423 -304 958

Sum enhet: 41 Barnehage 61 249 232 25 749 182 23 889 687 -1 859 496

Enhet barnehage har et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,9 mill. kr i forhold til periodisering
1. tertial. Dette skyldes følgende faktorer:



 Refusjoner til styrket barnehagetilbud er enda ikke utbetalt til private barnehager, dette
utgjør 1,5 mill. kr for 1. halvår.

 Refusjoner til barnehagene vedrørende redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon er
ikke utbetalt, dette utgjør 0,5 mill. kr for 1. halvår.

Enhet barnehage fikk et innsparingskrav på 1 mill. kr i budsjettvedtaket i desember 2015. Dette
kravet dekkes inn gjennom følgende tiltak:
 Reduksjon i styrket barnehagetilbud kr 200 000,-.
 Inntekt gjestebarn fra Sørfold kommune som benytter barnehageplass i Fauske kommune

ca. kr 800 000,-.

Som følge av videreføring av barnehage på Kosmo må det tilsettes styrer i barnehagen på
Kosmo. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Budsjettet til Valnesfjord barnehage må
splittes mellom Valnesfjord barnehage og Kosmo barnehage fra august 2016.

Enhet barnehage vil få ekstra inntekter i 2016 som følge av tilbud om barnehageplass til
flyktningbarn. I tillegg vil enheten få økte utgifter som følge av opprettelse og tilsetting av styrer
ved Kosmo barnehage. De økte inntektene vil dekke opp for de økte utgiftene i 2016. Dette betyr
at enheten har mulighet til å gå i balanse i 2016. De økte driftsutgiftene i kommunale barnehager
vil føre til økte tilskudd til private barnehager i fremtiden, og får dermed betydning for
fremtidige budsjetteringer.

3.2.3 Barne- og familieenheten

Tabell 8 – Forbruk per 1. tertial 2016 for Barne- og familieenheten
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
42 Barne og familie
Fast lønn 25 842 073 9 333 965 8 254 365 -1 079 600
Overtid 165 300 55 100 88 160 33 060
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 1 226 025 408 675 376 186 -32 489
Annen lønn 12 035 800 4 011 933 4 471 344 459 411
Sosiale utgifter 7 345 558 2 448 519 1 787 672 -660 847
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 10 047 315 3 349 105 3 251 343 -97 762
Internkjøp 8 684 500 - 151 507 151 507
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 3 066 000 1 022 000 567 640 -454 360
Overføringsutgifter 3 869 670 1 289 890 1 432 892 143 002
Rente og finansutgifter - - 21 21
Sum utgifter 72 282 241 21 919 187 20 381 130 -1 538 057

Refusjoner syke- og fødselspenger -310 942 -103 647 -96 874 6 773
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -389 859 -129 953 -101 057 28 897
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -16 104 082 -5 368 027 -2 429 024 2 939 003
Internsalg -2 000 000 - - -
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -25 484 000 -8 494 667 -7 636 700 857 967
Sum inntekter -44 288 883 -14 096 294 -10 263 654 3 832 640

Sum enhet: 42 Barne og familie 27 993 358 7 822 893 10 117 476 2 294 583



Integreringsenheten er i 2016 splittet slik at voksenopplæringen nå inngår som en del av enhet
skole, mens flyktningkontoret er en del av barne- og familieenheten. De tre flyktningmottakene
som er i kommunen har medført betydelig økt aktivitet for de enhetene som leverer tjenester til
flyktninger. Kommunen mottar tilskudd som skal dekke det økte behovet for tjenester. Etter 1.
tertial viser regnskapet er merforbruk på ca. 2,3 mill. kr, og det skyldes bl.a. at en del av disse
tilskuddene ikke kommer til utbetaling før mot slutten av året.

Avvik etter 1. tertial for avdelingene barnevern, familiesenter og PPT skyldes i stor grad at
inntekter og utgifter ikke fordeler seg jevnt over året.

Status tiltak budsjett 2016:
 Styrking av helsestasjon/skolehelsetjeneste er gjennomført.
 Økt refusjon fra flyktningetjenesten for helsesøstertjenester er gjennomført.
 Enhetslederstilling for tidligere integreringsenheten er trukket inn.
 Økt bosetting av flyktninger gjennomføres løpende.
 Ny programrådgiver og ny miljøarbeider ansatt ved flyktningkontoret.
 Leasing av ekstra bil er ikke gjennomført enda, men vil sannsynligvis skje når vi

begynner å bosette i Sulitjelma og Valnesfjord.
 Det leveres løpende undervisning og helsetjenester til flyktninger i mottak slik som

forutsatt.

For Familiesenteret og PPT forventes det et resultat i tråd med vedtatt budsjett, mens det for
Barnevernet forventes et merforbruk på kr 500 000,- som følge av mindreinntekt fra staten, økte
reiseutgifter ifm. midlertidige plasseringer andre steder i landet samt økt bruk av advokat ifm.
erstatningssak og sakkyndig utredning. Prognosen for bosetting og mottak av flyktninger gir en
netto merinntekt på 4,6 mill. kr. I denne sammenheng er det viktig å presisere at det er en
betydelig usikkerhet i beregningene ettersom antall elever varierer over året, samt at hvem som
bosettes og når på året det skjer har betydning for både inntekts- og utgiftssiden. Samlet gir dette
en prognose på 4,1 mill. kr i merinntekt for barne- og familieenheten.



3.2.4 Kultur

Tabell 9 – Forbruk per 1. tertial 2016 for kultur
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
44 Kultur
Fast lønn 10 439 906 3 759 910 3 702 154 -57 756
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 305 937 101 979 244 057 142 079
Annen lønn 42 800 14 267 15 011 745
Sosiale utgifter 2 652 700 884 233 797 421 -86 813
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 5 264 370 1 754 790 2 012 838 258 049
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 1 663 105 554 368 490 470 -63 898
Overføringsutgifter 2 696 811 898 937 1 450 800 551 863
Rente og finansutgifter - - 6 877 6 877
Sum utgifter 23 065 629 7 968 484 8 719 629 751 144

Refusjoner syke- og fødselspenger -120 000 -40 000 -16 492 23 508
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -5 321 121 -1 773 707 -1 127 125 646 582
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -816 811 -272 270 -420 023 -147 753
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -697 046 -232 349 -310 000 -77 651
Bruk av fond -19 328 - - -
Sum inntekter -6 974 306 -2 318 326 -1 873 639 444 686

Sum enhet: 44 Kultur 16 091 323 5 650 158 6 845 989 1 195 831

Enhet kultur har årlig et større forbruk på vårhalvåret, jf. periodisert budsjett, da det ikke er lagt
opp til annen periodisering enn lik fordeling av utgifter/inntekter hver måned. Slik det ser ut nå
går enhet kultur mot tilnærmet balanse ved årsslutt. Merforbruket per 1. tertial skyldes at
utbetaling av mange og store tilskudd skjer på vårhalvåret, bl.a. festivaltilskudd og tilskudd til
Nordlandsmuseet. Ved biblioteket og fritidsklubbene er det gjort store innkjøp av utstyr på
vårhalvåret, og det samme gjelder park-idretts kjøp av vedlikeholdsutstyr som tas på første
halvdel av året. Salg av billetter for andre har en forsinkelse i overføring/bokføring på opptil to
måneder, inntekter for første halvår for kulturskolen er ikke kommet inn.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Kulturtilskudd er senket med kr 262 000,-.
 Energi til lysløyper er senket med kr 100 000,-.
 Reduksjon stilling Ungdommens Hus er gjennomført med en reduksjon på kr 38 000,-.

Vurdert årsprognose for kultur er et lite merforbruk på kr 100 000,-. Dette skyldes at renhold og
husleieutgifter for kulturskole og frivilligsentral nå belastes enhet kultur, mens
eiendomsforetaket har gjort dette fram til nå. Endringen er kommet i løpet av 2016, og var ikke
en del av budsjett 2016.



3.3 HELSE OG OMSORG

Tabell 10 – Netto forbruk per 1. tertial 2016 samhandlingsområde helse og omsorg
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
5 Helse og omsorg
Fast lønn 145 486 005 51 967 987 53 149 739 1 181 752
Overtid 888 744 296 248 869 122 572 874
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 18 468 491 5 673 191 6 932 900 1 259 709
Annen lønn 10 331 439 3 443 813 3 040 204 -403 609
Sosiale utgifter 40 661 286 13 553 762 11 185 472 -2 368 290
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 29 867 281 9 955 760 9 158 270 -797 491
Internkjøp 69 500 - 8 396 8 396
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 14 476 230 4 825 410 4 827 816 2 406
Overføringsutgifter 17 431 091 5 461 697 4 958 399 -503 298
Rente og finansutgifter - - 2 559 2 559
Sum utgifter 277 680 067 95 177 868 94 132 877 -1 044 991

Refusjoner syke- og fødselspenger -9 635 874 -3 211 958 -2 838 976 372 982
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -28 414 287 -9 471 429 -7 552 608 1 918 821
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -19 874 092 -4 505 124 -3 040 854 1 464 270
Internsalg -4 450 000 - - -
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -500 000 -166 667 - 166 667
Rente og finansinntekter - - -15 500 -15 500
Sum inntekter -62 874 253 -17 355 177 -13 447 938 3 907 240

Sum område: 5 Helse og omsorg 214 805 814 77 822 690 80 684 939 2 862 249

3.3.1 Institusjon

Tabell 11 – Forbruk per 1. tertial 2016 for institusjon
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
52 Institusjon (inkl bem.knt)
Fast lønn 56 131 241 19 967 010 19 723 186 -243 825
Overtid 444 520 148 173 382 667 234 494
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 9 932 200 3 116 528 3 224 282 107 754
Annen lønn 2 089 700 696 567 691 882 -4 684
Sosiale utgifter 16 225 851 5 408 617 4 136 516 -1 272 101
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 11 109 988 3 703 329 2 884 454 -818 875
Overføringsutgifter 3 194 080 716 027 459 433 -256 593
Sum utgifter 99 127 580 33 756 251 31 502 421 -2 253 831

Refusjoner syke- og fødselspenger -5 025 300 -1 675 100 -774 664 900 436
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -13 643 457 -4 547 819 -3 471 888 1 075 931
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -3 648 080 -1 216 027 -485 563 730 463
Sum inntekter -22 316 837 -7 438 946 -4 732 115 2 706 830

Sum enhet: 52 Institusjon (inkl bem.knt) 76 810 743 26 317 306 26 770 305 452 999



Enhet institusjon har så langt i år jobbet godt på mange områder, og HMS-arbeid, bruker- og
pårørendeundersøkelse og arbeidet med livsgledesykehjem er noen eksempler. Fortsatt nedgang
på sykefravær og gode tilbakemeldinger på godt leverte tjenester forteller om et solid
tjenestetilbud.

En stor utfordring for enheten er ressurskrevende brukere på avdeling for personer med demens.
Der er det flere brukere som utagerer fysisk og verbalt, og som krever lønnsressurser utover
rammene. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet påvirkes av dette, og ekstra ressurser er
viktig for å forebygge og redusere utagering. Denne situasjonen har også ringvirkninger med at
tilgangen på vikarer reduseres for andre avdelinger, og gir seg utslag i økte utgifter på overtid og
forskjøvet arbeidstid. I budsjettet foreligger det forventet refusjon fra Fylkesmannen i Nordland
på ressurskrevende brukere, men enheten har ikke fått svar på søknaden ennå.

Vakante stillinger, primært små stillinger knyttet opp mot helg, er en annen stor utfordring som
gir seg utslag i vikarutgifter ettersom enheten ikke har lykkes med å rekruttere tilstrekkelig i
disse stillingene. Det er også utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell til avviklingen av
sommerturnusen. Vi har færre søkere for hvert år, og mange som skal jobbe, vil bare jobbe
begrenset tid da de selv skal avvikle ferie.

Det foreligger et etterslep på refusjoner på syke- og fødselspenger. Tjenesten har hatt betydelig
nedgang i sykefraværet de siste 3 årene. Hvis denne trenden holder seg stabil ut året vil
refusjonsinntektene være betydelig lavere enn budsjettert.

Sagatun er i inneværende budsjettår vedtatt åpnet som en institusjon. Åpningen av Sagatun vil
kreve 20 ansatte, og det vil bety at flere som i dag har sitt arbeidssted sentralt på Fauske vil få
stilling på Sagatun. Det medfører et ytterligere rekrutteringsbehov, noe som forsterker den store
utfordringen helse- og omsorgtjenesten har med rekruttering. Drift av Sagatun i fullskala er ikke
fullfinansiert, og man må i budsjett 2017 ta høyde for dette.

Status tiltak budsjett 2016:
 Samarbeid med stiftelsen Livsglede for Eldre og oppstart av sertifiseringsprosessen med

å bli livsgledesykehjem går etter planen. Det er ansatt en livsgledekonsulent i 20 %
stilling og arbeidet internt i avdelingene er godt i gang.

 Forberedelsene til åpning av en ny sykehjemsavdeling på Sagatun er godt i gang. Det er
lyst ut 20 stillinger, kartlagt behovet for investeringer og det detaljplanlegges for å åpne
så raskt som mulig. Innkjøp av utstyr til Sagatun er i bestilling og de første leveransene
forventes i begynnelsen av juni. Investeringsutgiftene finansieres innenfor Fauske
Eiendom KF sitt budsjett.

 Infrastrukturen er på plass med tanke på å implementere velferdsteknologi på Helsetunet,
og man forventer å være i gang på de første avdelingene i juni.

 Rekrutteringsprosessen med å ansette fagutviklingssykepleier er i gang, og stillingen er
lyst ut. Stillingen som aktivitets- og frivillighetskoordinator er ikke lyst ut, og man
avventer utlysningen til august.

 Antallet på helsefaglærlinger er økt fra 8 til 11 plasser.

Slik utviklingen er så langt er prognosen for årsresultatet at enheten vil gå med et merforbruk på
2,5 mill. kr. Begrunnelsen for prognosen er at tjenesten har for ustabil arbeidskraft knyttet opp
mot helg, mens den andre viktige faktoren er vikarutgifter på ressurskrevende brukere innenfor
demensomsorgen. Noe som også ligger til grunn for prognosen er utfordringen med å rekruttere



kvalifisert helsepersonell til sommeren. Dette er en usikker faktor, og vi ser en stor risiko for at
resultatet blir enda svakere hvis våre tiltak ikke slår til.

Tiltak for å sikre rekruttering er vi allerede i gang med, bl.a. gjennom Facebook-kampanjer med
konkrete målgrupper og nedslagsfelt, stillingsutlysninger og vi har utlyst helgestillinger som
rekrutteringsstillinger i et forsøk på å rekruttere personell som er under utdanning. På det
området der vi har størst utfordringer med vikarutgifter og høyt sykefravær, er vi i gang med en
arbeidsmiljøkartlegging og vi vil bestille en vurdering av tjenestetilbudet for å få en ekstern
vurdering, slik at man har et godt grunnlag for å iverksette konkrete tiltak. Det vurderes også å
etablere en forsterket skjermet avdeling, der målgruppen vil være personer med demens som i
tillegg har adferdsmessige og psykiske symptomer. På denne måten unngår vi ekstra innleie i
stort omfang på enkelte avdelinger, og vi etablerer et tilbud som er dimensjonert for denne
brukergruppen.

Etableringen av Sagatun er ikke beregnet inn i prognosen, da det har mange usikre faktorer når
man ennå ikke er kommet i en operativ fase. Men etableringen av avdelingen kan bety et enda
svakere årsresultat, ettersom vi ikke kjenner til hvor godt vi får rekruttert, og det kan oppstå
uforutsette hendelser.

3.3.2 Hjemmetjenesten

Tabell 12 – Forbruk per 1. tertial 2016 for hjemmetjenesten
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
53 Hjemmetjenesten
Fast lønn 59 093 031 21 053 205 22 024 442 971 237
Overtid 336 400 112 133 471 892 359 758
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 7 561 316 2 259 080 3 124 871 865 791
Annen lønn 1 691 401 563 800 502 839 -60 961
Sosiale utgifter 16 550 048 5 516 683 4 647 867 -868 816
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 6 938 694 2 312 898 1 974 575 -338 323
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 2 586 000 862 000 1 243 155 381 155
Overføringsutgifter 1 502 539 500 846 448 770 -52 077
Sum utgifter 96 259 429 33 180 646 34 438 411 1 257 765

Refusjoner syke- og fødselspenger -4 130 574 -1 376 858 -1 677 730 -300 872
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -4 426 367 -1 475 456 -1 293 147 182 309
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -8 251 260 -630 846 -650 144 -19 297
Sum inntekter -16 808 201 -3 483 160 -3 621 021 -137 861

Sum enhet: 53 Hjemmetjenesten 79 451 228 29 697 486 30 817 390 1 119 904

Enhet hjemmetjeneste opplever en betydelig slitasje på grunn av lav bemanning i forhold til
oppgaver, og har hatt et høyt sykefravær i 1. tertial. Det er et etterslep på refusjoner for syke- og
fødselspenger. Refusjon for ressurskrevende tjenester er foreløpig estimert til ca. 6,5 mill. kr og
overføring skjer i slutten av året.

Status tiltak budsjett 2016:
 Åpning av Sagatun som omsorgsbolig er ikke gjennomført. Vedtaket er endret i

budsjettåret til åpning av institusjon og budsjettrammen overfør til annen enhet.



 Implementering av mobil omsorg er gjennomført i tre avdelinger.

Etter samhandlingsreformen er brukerne blitt en mer kompleks gruppe med behov for til dels
avansert sykepleie. Vi har også flere yngre brukere med store bistandsbehov, der noen krever
opp til 2,5 årsverk. Dette gjenspeiler seg i tildelte vedtakstimer. Bemanningen i hjemmetjenesten
er ikke dimensjonert i forhold til økingen og er sterkt underbudsjettert. I tillegg har vi svært
mange ledige helgestillinger, Bemanningskontoret bruker svært mye tid på å dekke vaktene.

For å kunne levere tildelte tjenester har det i hele 1. tertial vært nødvendig å leie inn ekstravakter
i hjemmetjenesten tilsvarende 7,76 årsverk. Det er stor mangel på kvalifisert personell, og det
gjelder både sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette fører både til store vikarutgifter og
merforbruk av overtid. Det har også vært nødvendig å leie vikarer fra byrå for å kunne yte
forsvarlige tjenenester. Dette gir en merkostnad på 1,8 per vakt mot å benytte fast ansatte.

Dersom utviklingen av behovet for tjenester forholder seg uendret resten av året vil prognosen
være at enheten vil få et merforbruk på 5,5 mill. kr.

3.3.3 Kjøkkendrift

Tabell 13 – Forbruk per 1. tertial 2016 for kjøkkendrift
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
54 Fauske storkjøkken
Fast lønn 2 366 487 854 512 876 873 22 361
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 227 074 68 497 119 509 51 012
Sosiale utgifter 639 200 213 067 203 044 -10 022
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 6 047 694 2 015 898 2 178 903 163 005
Overføringsutgifter 737 294 245 765 424 045 178 280
Sum utgifter 10 017 749 3 397 739 3 802 374 404 636

Refusjoner syke- og fødselspenger -130 000 -43 333 -54 108 -10 775
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -6 866 843 -2 288 948 -1 594 789 694 159
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -737 294 -245 765 -424 045 -178 280
Sum inntekter -7 734 137 -2 578 046 -2 072 941 505 104

Sum enhet: 54 Fauske storkjøkken 2 283 612 819 693 1 729 433 909 740

Fauske storkjøkken ligger litt over i lønnsutgifter, men forventer at det jevner seg ut i løpet av
året. En bekymring er at salgsinntektene er for lave og kjøp av matvarer ligger noe høyt. Enheten
har lite midler til inventar/utstyr og vedlikehold.

Tjenesten ligger an til et overforbruk i størrelsesorden 1 mill. kr hvis det ikke tas grep.
Prognosen er basert på utviklingstrekk sammenlignet med 2015. Avdelingen vil ha et særlig
fokus på å holde lønnsutgiftene innenfor rammene, kritisk til innkjøp av varer og øke
produktiviteten med mål om mer salg for å øke inntektene.



3.3.4 Helse

Tabell 14 – Forbruk per 1. tertial 2016 for helse
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
55 Helse
Fast lønn 21 702 722 7 856 519 7 945 435 88 916
Overtid 97 224 32 408 14 563 -17 845
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 694 155 211 170 328 158 116 988
Annen lønn 2 746 938 915 646 818 269 -97 377
Sosiale utgifter 5 328 743 1 776 248 1 636 748 -139 500
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 4 448 569 1 482 856 1 817 865 335 009
Internkjøp 69 500 - 8 396 8 396
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 10 445 230 3 481 743 2 739 415 -742 328
Overføringsutgifter 669 931 223 310 333 034 109 724
Rente og finansutgifter - - 2 559 2 559
Sum utgifter 46 203 012 15 979 901 15 644 443 -335 458

Refusjoner syke- og fødselspenger -280 000 -93 333 -126 429 -33 096
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -3 475 498 -1 158 499 -1 192 099 -33 600
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -6 684 211 -2 228 070 -1 394 325 833 745
Internsalg -950 000 - - -
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -500 000 -166 667 - 166 667
Sum inntekter -11 889 709 -3 646 570 -2 712 854 933 716

Sum enhet: 55 Helse 34 313 303 12 333 331 12 931 589 598 258

Det er utført etterbetaling til private leger som gir en negativ virkning i forhold til budsjettet. Det
blir stadig nye pålegg i legenes avtaleverk om økonomiske rettigheter som belastes kommunene.
Dette skjer samtidig som våre rammer ikke styrkes for å ivareta disse økningene. Tilsvarende
kommer det nye krav fra Helsedirektoratet uten det skjer en tilsvarende økning av
budsjettrammene. Dette vil igjen føre til at en vil få et merforbruk, og spesielt gjelder dette på
legesiden.

Enheten har hatt store utgifter knyttet til enkeltbruker innenfor rus- og psykiatritjenesten. Enhet
helse blir også belastet for utgifter til vedlikehold og rengjøring, uten at det er avsatt
budsjettmidler til dette.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Oppsigelse av leilighet er ikke gjennomført.
 Tilskudd helsedirektoratet vedrørende oppgradering legevakt er gjennomført.

Prognosen for 2016 tilsier at vi mest sannsynlig vil få et merforbruk i forhold til budsjettet på
rundt 1 mill. kr. Dette vil i hovedsak dreie seg om utbetalinger til leger. Det er store
etterbetalinger i henhold til kontrakter som er inngått med de kommunale legene, og innleie av
vikarer og andre utgiftsposter som har kommet i forbindelse med de privatpraktiserende legene,
så som transportutgifter i forbindelse med vakt på legevakt. Dette er i stor grad knyttet til
utbetalinger som er nedfelt i det nye i avtaleverket til legene.



3.3.5 Samhandling

Tabell 15 – Forbruk per 1. tertial 2016 for samhandling
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
21 Samhandling (Inkludert tildelingskontor)
Fast lønn 2 707 750 978 039 1 067 616 89 577
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 53 746 17 915 - -17 915
Annen lønn 2 083 500 694 500 398 504 -295 996
Sosiale utgifter 1 042 292 347 431 228 026 -119 404
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 228 312 76 104 82 850 6 746
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 485 000 161 667 230 817 69 150
Overføringsutgifter 42 316 14 105 305 076 290 970
Sum utgifter 6 642 916 2 289 761 2 312 888 23 127

Refusjoner syke- og fødselspenger - - -22 292 -22 292
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter - - -685 -685
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -42 316 -14 105 -15 733 -1 627
Sum inntekter -42 316 -14 105 -38 710 -24 604

Sum enhet: 21 Samhandling (Inkludert tildelingskontor) 6 600 600 2 275 656 2 274 179 -1 477

I forhold til 2015 er det en betydelig økning i liggedøgn på sykehus for utskrivingsklare
pasienter. Hvis denne trenden fortsetter må det påregnes et merforbruk i 2016. Økningen skyldes
i hovedsak manglende kapasitet både på rehabiliteringsavdelingen og i hjemmetjenesten til å ta i
mot utskrivingsklare pasienter. Det er uklart om det er henvist flere pasienter fra Fauske i 2016 i
forhold til tidligere år.



3.3.6 NAV

Tabell 16 – Forbruk per 1. tertial 2016 for NAV
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
57 Nav
Fast lønn 3 484 774 1 258 700 1 512 186 253 486
Overtid 10 600 3 533 - -3 533
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. - - 136 080 136 080
Annen lønn 1 719 900 573 300 628 710 55 410
Sosiale utgifter 875 152 291 717 333 271 41 554
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 1 094 024 364 675 219 622 -145 052
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 960 000 320 000 614 429 294 429
Overføringsutgifter 11 284 931 3 761 644 2 988 042 -773 602
Sum utgifter 19 429 381 6 573 569 6 432 341 -141 229

Refusjoner syke- og fødselspenger -70 000 -23 333 -183 753 -160 420
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -2 122 -707 - 707
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -510 931 -170 310 -71 044 99 266
Internsalg -3 500 000 - - -
Rente og finansinntekter - - -15 500 -15 500
Sum inntekter -4 083 053 -194 351 -270 297 -75 946

Sum enhet: 57 Nav 15 346 328 6 379 218 6 162 044 -217 175

NAV har underforbruk per første tertial på kr 217 202,-. Det er overforbruk på tjenester som
erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Overforbruket skyldes halvårlig fakturering for
kommunal andel av varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det er også et vesentlig overforbruk på
lønn. Dette skyldes bruk av vikarer i forbindelse med permisjoner og ekstra ressurs brukt på
tettere oppfølging av brukere med sammensatte behov. Overforbruket balanseres imidlertid opp
av et underforbruk på økonomisk sosialhjelp i forhold til budsjett.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Sosialhjelpssatsen er økt i henhold til kommunestyrevedtak med 5 % i forhold til statens

veiledende norm.
 Reduksjon i kvalifiseringsprogrammet er gjennomført.

Dersom det nåværende nivået for mottakere av økonomisk sosialhjelp og omfanget av
utbetalinger vedvarer, forventer enhet NAV et positivt årsresultat i størrelsesorden 750.000,-. Det
understrekes at dersom det skal være mulig å nå dette resultatet, må dagens ressurssituasjon med
henblikk på oppfølging opprettholdes.



3.4 RÅDMANNENS STAB

Tabell 17 – Netto forbruk per 1. tertial 2016 for rådmannens stab
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
20 Rådmann stab
Fast lønn 15 496 752 5 596 806 6 121 614 524 808
Overtid 40 000 13 333 40 717 27 384
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 536 042 178 681 133 772 -44 909
Annen lønn 447 300 149 100 111 964 -37 136
Sosiale utgifter 3 965 070 1 321 690 1 283 710 -37 980
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 9 803 698 3 267 899 4 318 861 1 050 962
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 1 130 000 376 667 405 111 28 444
Overføringsutgifter 2 164 251 721 417 926 621 205 204
Rente og finansutgifter - - 3 314 3 314
Sum utgifter 33 583 113 11 625 593 13 345 684 1 720 090

Refusjoner syke- og fødselspenger -115 000 -38 333 -30 541 7 792
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -1 660 275 -553 425 -246 822 306 603
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -2 460 251 -820 084 -957 657 -137 573
Internsalg - - -15 034 -15 034
Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -350 000 -116 667 -174 565 -57 898
Sum inntekter -4 585 526 -1 528 509 -1 424 619 103 890

Sum enhet: 20 Rådmann stab 28 997 587 10 097 085 11 921 065 1 823 980

Høyt forbruk 1. tertial skyldes i hovedsak at lisenser for bredbånd og telefoni for 2. kvartal som
skal fordeles på enheter, enda ikke er fordelt. Videre ble budsjettet for
skatteoppkreverfunksjonen redusert med 50 % pga. statsbudsjettets forslag om statliggjøring av
de kommunale skatteoppkreverne fra 1. juni 2016.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen ble ikke vedtatt av Stortinget, og budsjettet

reguleres ved at det tilføres kr 850 000,- til rådmannens stab for dekning av utgifter til
skatteoppkreveren 2. halvår 2016.

 Budsjettet for konsulenttjenester er redusert med kr 375 000,-.
 Budsjettet for folkehelse er redusert med kr 160 000,-.

Det forventes at enheten skal gå i balanse ved årets slutt.



3.5 VEI OG GATELYS

Tabell 18 – Forbruk per 1. tertial 2016 for vei og gatelys
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
30 Vei og gatelys
Fast lønn 1 758 576 631 541 681 260 49 719
Overtid 580 611 193 537 429 283 235 746
Annen lønn - - 12 350 12 350
Sosiale utgifter 466 951 155 650 155 649 -2
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 3 519 351 1 173 117 1 331 229 158 112
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 2 853 830 951 277 1 049 700 98 423
Overføringsutgifter 659 175 219 725 584 133 364 408
Sum utgifter 9 838 494 3 324 847 4 243 604 918 758

Refusjoner syke- og fødselspenger -155 000 -51 667 -76 152 -24 485
Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -967 405 -322 468 -286 881 35 587
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -849 175 -283 058 -715 702 -432 644
Sum inntekter -1 971 580 -657 193 -1 078 735 -421 542

Sum enhet: 30 Vei og gatelys 7 866 914 2 667 654 3 164 869 497 216

Regnskapet for enhet VVA per 1. tertial viser i forhold til periodisert budsjett et merforbruk på
utgiftssiden. Enheten har store periodiske utgifter i vinterhalvåret pga. vintervedlikehold av
veier. Resultatet mht. periodisert budsjett vil etter endt sommer/høst være i tråd med budsjett.
Veg og gatelys er driftet i tråd med de oppgaver og rammer enheten er pålagt.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Tiltak som gjelder reduksjon i sommervedlikeholdet er ikke iverksatt.
 Antall pærebytte i gatelys er allerede redusert til en runde per år.

Enhet VVA vil også i resten av regnskapsåret fortsatt styre driften svært nøkternt. Innenfor
veiområdet er kostnadsbildet i stor grad styrt av hvordan værsituasjonen blir. Så fremt resten av
2016 forløper seg normalt er det realistisk å tro at enheten kan levere et resultat iht. budsjett.



3.6 PLAN OG UTVIKLING

Tabell 19 – Forbruk per 1. tertial 2016 for plan og utvikling
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
33 Plan og utvikling
Fast lønn 6 188 145 2 234 387 2 314 143 79 756
Overtid - - 25 664 25 664
Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 62 992 20 997 17 329 -3 668
Sosiale utgifter 1 531 631 510 544 479 009 -31 535
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 3 865 714 1 288 571 1 536 115 247 544
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 5 000 1 667 - -1 667
Overføringsutgifter 1 213 649 404 550 384 153 -20 397
Sum utgifter 12 867 131 4 460 715 4 756 412 295 697

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -2 983 303 -994 434 -724 969 269 466
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -2 164 149 -721 383 -1 238 581 -517 198
Internsalg -1 620 000 - - -
Sum inntekter -6 767 452 -1 715 817 -1 963 550 -247 732

Sum enhet: 33 Plan og utvikling 6 099 679 2 744 898 2 792 863 47 965

Regnskapet for plan/utvikling per 1. tertial viser i forhold til periodisert budsjett et resultat
tilnærmet balanse. Det er avvik mellom ulike poster, og det kan forklares med at enheten har
utgifter som senere dekkes ved overføring fra næringsfondet, bl.a. gjelder det en prosjektstilling.
Enheten har også andre utgifts- og inntektsposter som ikke er jevnt fordelt over året.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Stilling som byggesaksbehandler er holdt vakant i perioden 1. januar til 1. mai.

Enheten drives nøkternt. Det forventes at driften resten av året skal følge vedtatt budsjett.

3.7 EIENDOMSFORVALTNING

Tabell 20 – Forbruk per 1. tertial 2016 for eiendomsforvaltning
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
32 Eiendomsforvaltning
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. - - 25 795 25 795
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 38 150 904 12 716 968 12 716 968 -
Overføringsutgifter - - 5 279 5 279
Sum utgifter 38 150 904 12 716 968 12 748 042 31 074

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter - - -1 230 -1 230
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. - - -5 279 -5 279
Sum inntekter - - -6 509 -6 509

Sum enhet: 32 Eiendomsforvaltning 38 150 904 12 716 968 12 741 533 24 565

Eiendomsforvaltning består av overføringer til Fauske Eiendom KF, og er i tråd med budsjett.



3.8 POLITIKK

Tabell 21 – Netto forbruk per 1. tertial 2016 for politikk
Budsjett Per.buds. Regnskap Avvik(per.)

2 016 2 016 2 016 -
10 Politikk
Fast lønn 501 092 180 994 184 800 3 806
Annen lønn 2 564 289 854 763 546 852 -307 911
Sosiale utgifter 620 968 206 989 135 536 -71 453
Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 3 172 351 1 057 450 1 154 975 97 525
Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 1 676 000 558 667 762 500 203 833
Overføringsutgifter 919 363 306 454 565 912 259 458
Sum utgifter 9 454 063 3 165 318 3 350 576 185 258

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter - - -240 -240
Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -81 363 -27 121 -222 301 -195 180
Sum inntekter -81 363 -27 121 -222 541 -195 420

Sum enhet: 10 Politikk 9 372 700 3 138 197 3 128 035 -10 162

Det er vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og
frikjøp fra år til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende.

Status tiltak i budsjett 2016:
 Budsjettposter til politisk virksomhet er redusert med til sammen 1 mill. kr.

For 2016 forventes det et regnskap i tråd med vedtatt budsjett.



4.0 FORSLAG TIL BUDSJETTREGULERINGER
DRIFTSBUDSJETT

Tabell 22 – Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett
Mottak flyktninnger -1 000 000 Økt inntekt
Integreringstilskudd -6 000 000 Økt inntekt
Overføring fra Fauske Eiendom -2 900 000 Økt inntekt
Eiendomsskatt -750 000 Økt inntekt
Inndekning underskudd -3 200 000 Redusert utgift
Pensjon resultatenheter -9 000 000 Redusert utgift
Premieavvik felles 9 000 000 Økt utgift
Renteutgifter -2 500 000 Redusert utgift
Fast lønn 2 350 000 Økt utgift
Overtid 2 000 000 Økt utgift
Vikarutgifter 8 500 000 Økt utgift
Kjøp av varer og tjenester 3 000 000 Økt utgift
Avsetning til disposisjonsfond 500 000 Økt utgift
SUM - Netto

5.0  NÆRINGSFONDET

Tabell 23 – Oversikt Næringsfondet
Budsjett 2016 Utbet. hittil 2016 Budsjett 17 Budsjett 18 Budsjett 19

Inngående beholdning pr.01.01.2016 1 481 046 -2 101 123 -816 589 1 237 945
Konsesjonsavgifter 5 064 534 5 064 534 5 064 534 5 064 534
Beregnede renter 40 000 40 000 40 000 40 000

Tilskudd Fauske Næringsforum -300 000 300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Delegerte saker -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Tilskudd Fauna KF -2 700 000 2 700 000 -2 700 000 -2 700 000 -2 700 000
Mineralprosjektet Fauna KF -500 000 -500 000
Tilskudd Fauna KF Datapark -500 000
Vedtak formannskap 2013, ikke utbetalt -1 405 000
Vedtak 2014 -25 000 25 000
Vedtak i F-skap 2015 -400 000 60 000 -200 000
Vedtak i F-skap 2016 -650 000
Skilting nye veinavn (rest fra 2013,2014 og 2015) -150 000
Skilting/trafikksikkerhetstiltak (inkl rest fra 2015) -118 895
Prosjektstilling matrikkel (inkl rest fra 2015) -1 092 904
Hovedinnfallaport Sjunkhatten Nasjonalpark -90 000
Komtek (drift) -70 000 -70 000
Planarbeid ihht planstrategi (inkl rest fra 2015) -634 904

Utgående beholdning -2 101 123 -1 603 954 -816 589 1 237 945 3 292 479

Tabellen over viser budsjetterte inntekter og utgifter næringsfondet for 2016 og videre i
økonomiplanperioden, samt hva som er status så langt i 2016. Hvis alle vedtatte tiltak fra 2016
og tidligere år kommer til utbetaling i løpet av året vil fondet ha en negativ saldo på 2,1 mill. kr
ved utgangen av året.



6.0 INVESTERINGER

6.1 STATUS/FREMDRIFT INVESTERINGER

Nedenfor følger en gjennomgang av investeringsporteføljen for 2016. Det gis en kortfattet
oversikt over status/fremdrift.  Når det gjelder budsjettreguleringer på investeringssiden vil
rådmannen komme tilbake til det i økonomimelding 2/2016.

IT:
Anskaffelsene gjennomføres iht. budsjettforutsetningene.

Bredbånd Valnesfjord:
I budsjett 2014 ble det bevilget 1,5 mill. kr (eks. mva.) som kommunens andel av utbygging av
bredbåndsnett i Valnesfjord. Dette skulle finansieres med egenkapital. Regningen for prosjektet
er belastet først i 2016. I mellomtiden er egenkapital medgått til å finansiere andre prosjekter,
slik at dette prosjektet mangler finansiering i 2016. Rådmannen vil komme tilbake til dette i
forbindelse med økonomimelding 2/2016.

Byggeprosjekter skole:
Nedenfor følger en kort omtale av de enkelte prosjekt:

Vestmyra skole:
Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Entreprisekostnad Hent er på kr 269 638 000,-.
I henhold til kontrakten skal bygg og del 1 av uteområdet ferdigstilles 20. juni d.å. Vi er nå inne i
en hektisk periode med innspurt på byggearbeidet og klargjøring for overtakelse i løpet av
sommeren. Slik det ser ut i dag ligger det an til en forsinkelse på 4-6 uker, men vi regner med at
nyskolen skal være klar for innflytting slik planlagt til skolestart 20. august. Rivning av den
gamle ungdomsskolen vil skje i løpet av høsten, og siste del av uteområdet skal da gjøres ferdig
neste sommer.

Finneid skole:
Prosjektet gjennomføres som byggherrestyrt hovedentreprise med administrerte sideentrepriser.
Fauskebygg er hovedentreprenør. Det meste av byggearbeidet med utvidelse av paviljong 2 (nytt
klasserom pluss grupperom og SFO) og ombygging/utvidelse av paviljongene med oppgradering
av garderobefasilitetene og sammenkobling av paviljongene er ferdig. I løpet av sommeren
gjøres hovedbygget og deler av uteområdet ferdig.

Valnesfjord skole og flerbrukshall
Prosjektet gjennomføres som hovedentreprise med delte sideentrepriser. Vi er akkurat nå ferdig
med detaljprosjekteringsfasen og prosjektet skal ut på anbud i løpet av juni. Etter planen skal
sideentreprenørene og hovedentreprenør være kontrahert i løpet av september. Byggestart
forventes å skje senhøstes dette år. Skolebygg og flerbrukshall med uteområde vil da kunne være
klar til å tas i bruk til skolestart i 2018.

Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet:
Prosjektet er del av vedtaket om ny skolestruktur. Det har vært gjort et omfattende utrednings-
og kartleggingsarbeid for å skaffe oversikt over og belyse utfordringer knyttet til



trafikksituasjonen for elver som skal til Vestmyra skole fra området Finneid skole i øst til
Erikstad skole i vest.

Dette utredningsarbeidet har resultert i ei liste med oppstilling av tiltak som bør gjennomføres
som ledd i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten.  Ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
er fordelt mellom Fauske kommune og Statens vegvesen. For kommunens del dreier det seg om
16 forskjellige tiltak hvorav de mest omfattende er knyttet til bygging av nye gang- og
sykkelveier. Det er planlagt 4 slike prosjekter og disse er ferdig prosjektert og på det meste klare
for byggestart i løpet av sommeren. De øvrige tiltakene blir gjennomført etter en oppsatt
prioriteringsliste der de mest kritiske tiltakene i forhold til trafikkrisiko gjøres først. Målet er at
vi skal ha de fleste tiltakene gjennomført i løpet av 2016.

Prosjekt Terminalveien:
Prosjektet er fortsatt under arbeid.

Rassikring Farvikbakken:
Arbeidet er i gang etter planen.

Veger:
 Skilting Sulitjelma: Ferdig, venter på tilskudd fra Nordland fylkeskommune.
 Gatelys Finneidlia 3, fase 1: Ferdig, egen finansiering ved salg av boligtomter.
 Adkomstvei Finneidlia, 3 fase 1: Ferdig anlagt eks. asfalt. Egen finansiering ved salg av

boligtomter.

Vann:
 Vannledning Straumhaugen: Ferdig anlagt og tilkoblet alle abonnenter. Noe

oppryddingsarbeid gjenstår. Årlig låneopptak.
 Overføringsledning Vestmyra – Søbbesva: Utført. Årlig låneopptak.
 Rehabilitering VA-ledningsnett Fauske: Rehabilitering hovedvannledning Finneidgata

pågår. Årlig låneopptak.
 Rehabilitering servicekummer vann: Pågår. Årlig låneopptak.
 Rehabilitering dam Stengvann: Utført. Årlig låneopptak.
 Innkjøp gravelaster: Pågår, innleveringsfrist av tilbud er 8. juni d.å. Egen finansiering.

Avløp:
 Rehabilitering pumpestasjoner: Pågår. Årlig låneopptak
 Innkjøp gravelaster: Pågår, innleveringsfrist av tilbud er 8. juni d.å. Egen finansiering.

Omsorgsboliger Buen:
Kommunens gamle boliger i Buen er revet og sanert.

Investeringer Fauske Eiendom KF:

Renovering Helsetunet 2. etg.:
Hovedtyngden her er avslutningsarbeider av rehabilitering av Helsetunet fase 1. Utvendige
utskiftninger, påbygg ventilasjonsrom og ventilasjonsanlegg.

Brannstasjon renovering:
Ombygging av ny brannstasjon i Sulitjelma er ferdigstilt.



Sulitjelma barnehage:
Arbeid med prosjektering av barnehage, både bygg og uteområde, samt uteområde skole.
Prosjekteringsfasen går mot slutten, og prosjektet sendes ut på anbud i Doffin i løpet av juni.
Arbeid med uteområdet starter i løpet av sommeren.

Sulitjelma basseng:
Renovering av Sulitjelma basseng er ute på anbud i Doffin med anbudsfrist i uke 24.

Øvrige investeringer:
Det er flere tak på kommunale formålsbygg som må skiftes ut eller repareres dette år.

8.0 FINANSFORVALTNING

8.1 KORTSIKTIG LIKVIDITET

Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2016 sammenlignet med budsjett/prognose og faktiske tall
2015

Likviditetsbudsjett for 2016 tilsier at det ikke vil bli behov for betydelige trekk på kassekreditten
i løpet av året. Hovedårsaken til dette er lån på 115 mill. kr til Valnesfjord nye skole. Hittil i
2016 er det kun utbetalt 2,4 mill. kr på prosjektet. Det er dermed forventet at mye av
låneopptaket ikke vil komme til utbetaling før i 2017. Som kjent inngår ubrukte lånemidler som
en del av kommunens likvide midler inntil de blir brukt på de prosjekter de er tiltenkt.

I tillegg til dette viser ny prognose fra KLP at innbetalingene til dem vil bli ca. 10 mill. kr lavere
enn beregnet i opprinnelig budsjett.



8.2 LANGSIKTIG LIKVIDITET

Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og
Sparebank 1 Forvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 27 og figur 3
og 4.

Tabell 24 – Oversikt kapitalplasseringer
Plassering 31.12.2015 Januar 16 Februar 16 Mars 16 April 16

Hjemfallsfond Plassering Pareto 27 215 26 418 26 516 26 748 26 916

Hjemfallsfond Plassering SB1 Forvaltning 25 803 25 028 24 991 25 275 25 376

Utvikling samlet portefølje 53 018 51 446 51 507 52 023 52 292

Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2016

Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og Pareto
høyrente.

Pareto aktiv 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.



Tabell 25 – Vektingen mellom de to fondene

Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Forvaltning 2016

Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 30.4.2016 er vektingen
mellom de ulike produktene som vist i tabell 29.

Tabell 26 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene

Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god
avkastning. Per 30. mars er verdien på plasseringene likevel redusert med 0,73 mill. kr
sammenlignet med 31.12.2015.



8.3 GJELDSPORTEFØLJE

Kommunens langsiktige gjeld består nå av ni lån i Kommunalbanken, samt ett lån i KLP
Kommunekreditt. I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.

Tabell 27 – Fordeling av gjelden per 30. april 2016
Lån opptatt Beløp Restgjeld Rente Bindingstid Produkt Type Innløsningstermin
KB 2009 311 244 635 140 224 350 1,980 02.03.2022 FastrentelånSerie 03.06.2031 ::
KB 2010 72 800 000 59 453 370 1,650 P.t. rente Serie 16.07.2040 ::
KB 2011 100 000 000 76 315 780 3,580 06.12.2016 FastrentelånSerie 06.12.2030 ::
KB 2012 64 457 000 60 159 880 1,700 3 mnd Nibor Serie 22.12.2042 ::
KB 2013 62 900 000 60 803 330 1,700 3 mnd Nibor Serie 21.12.2043 ::
KB 2015 47 540 000 46 054 350 1,960 23.02.2022 FastrentelånSerie 23.02.2055 ::
KB 2015 153 300 000 148 509 350 1,960 23.02.2022 FastrentelånSerie 23.02.2055 ::
KB 2015 57 780 000 55 105 000 1,970 03.03.2022 FastrentelånSerie 03.03.2042 ::
KB 2016 148 850 000 148 850 000 1,690 3 mnd Nibor Serie 28.02.2056 ::
KLP/Kommunekreditt 2016 148 850 000 148 850 000 1,700 3 mnd Nibor Serie 28.02.2056 ::
Totalt 1 167 721 635 944 325 410

Sum renteprodukter: Produkt Andel
3 mnd Nibor 418 663 210 44 %
Fastrentelån 466 208 830 49 %
P.t. rente 59 453 370 6 %
Totalt 944 325 410 100 %

Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR

Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR. Som det framgår har den flytende renten beveget
seg noe nedover siden årsskiftet.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Økonomimelding 1/2016 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

Drift:

Mottak flyktninnger -1 000 000 Økt inntekt
Integreringstilskudd -6 000 000 Økt inntekt
Overføring fra Fauske Eiendom -2 900 000 Økt inntekt
Eiendomsskatt -750 000 Økt inntekt
Inndekning underskudd -3 200 000 Redusert utgift
Pensjon resultatenheter -9 000 000 Redusert utgift
Premieavvik felles 9 000 000 Økt utgift
Renteutgifter -2 500 000 Redusert utgift
Fast lønn 2 350 000 Økt utgift
Overtid 2 000 000 Økt utgift
Vikarutgifter 8 500 000 Økt utgift
Kjøp av varer og tjenester 3 000 000 Økt utgift
Avsetning til disposisjonsfond 500 000 Økt utgift
SUM - Netto

FOR-100/16 VEDTAK-  14.06.2016

Økonomisjef orienterte.

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende endringsforslag:
Endring punkt 2.

Grunntilskudd kultur kr. 60.000,- økt utgift
Avsetning til disposisjonsfond kr. 440.000,-  økt utgift

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
FL’s endringsforslag ble vedtatt 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Økonomimelding 1/2016 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:

Drift:



Mottak flyktninnger -1 000 000 Økt inntekt
Integreringstilskudd -6 000 000 Økt inntekt
Overføring fra Fauske Eiendom -2 900 000 Økt inntekt
Økt overføringsutgift 60 000 Økt utgift
Eiendomsskatt -750 000 Økt inntekt
Inndekning underskudd -3 200 000 Redusert utgift
Pensjon resultatenheter -9 000 000 Redusert utgift
Premieavvik felles 9 000 000 Økt utgift
Renteutgifter -2 500 000 Redusert utgift
Fast lønn 2 350 000 Økt utgift
Overtid 2 000 000 Økt utgift
Vikarutgifter 8 500 000 Økt utgift
Kjøp av varer og tjenester 3 000 000 Økt utgift
Avsetning til disposisjonsfond 440 000 Økt utgift
SUM - Netto

Geir Mikkelsen
rådmann
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ØKONOMIRAPPORT 1/2016 - FAUSKE EIENDOM KF

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Økonomimelding 1/2016 for Fauske Eiendom KF viser økonomisk status på kjente regnskapstall
per 30.4.2016.

Saksopplysninger:

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)
2016 2016 2016 0

Ansvar: 1 EIENDOMSFORVALTNING
111 Lønn 2 783.774 962.327 1 057.571 101.244
220 Forsikringer 740.000 740.000 645.796 -94.204
231 Leiekostnader 60.000 20.000 0 -20.000
234 Økonomi 350.000 0 699.999 699.999
240 Andre forvaltningskostnader 430.000 143.333 11.699 -131.634
365 Driftskonstnader i eiendomsforvaltningen 725.000 191.667 172.581 -18.785
800 Husleieinntekter/diverse inntekter -38.222.000 -12.740.667 -12.726.794 13.871
850 Inntekter Andre (refusjon prosjekt og husleie) -693.450 -231.150 -9.828 221.322

Sum ansvar: 1 EIENDOMSFORVALTNING -33.826.676 -10.914.490 -9.971.453 943.037

Ansvar: 3 RENHOLD
321 Regelmessig renhold, lønn 13.790.297 4.925.940 4.664.351 -261.590
325 Renholdsmateriell 1.030.000 343.333 342.320 -1.014
326 Ekstra og innleid renhold 0 0 68.223 68.223
365 Andre renholdskostnader 0 0 159.034 159.034
820 Inntekter Renhold -1.000.000 -333.333 -409.813 -76.480

Sum ansvar: 3 RENHOLD 13.820.297 4.935.940 4.824.115 -111.825

Ansvar: 4 DRIFT
220 Forsikringer 0 0 27.800 27.800
240 Andre forvaltningskostnader 0 0 46.287 46.287
311 Vaktmester drift lønn 5 259.085 1 871.443 1 748.177 -123.266
317 Drift/ kjøp – tjenester/service 1.110.000 370.000 777.960 407.960
330 Energi, elkraft og fjernvarme 7.300.000 2.433.333 2.007.230 -421.103
341 Vann/avløp/renovasjon 1.850.000 925.000 1.215.074 290.074
360 Drift svømmehall 0 0 75.072 75.072
361 Brann og sikkerhet 450.000 150.000 61.190 -88.811
364 Klima/vannmålinger 130.000 43.333 0 -43.333
365 Diverse driftskostnader 200.000 66.667 2.828 -63.839



373 Div utendørs driftskostnader/oppgradering SD 250.000 83.333 6.816 -76.516
830 Inntekter drift (vaktmestertjenester) -248.494 -82.831 -67.585 15.246

Sum ansvar: 4 DRIFT 16.300.591 5.860.279 5.900.850 40.571

Ansvar: 5 VEDLIKEHOLD
220 Forsikringer 0 0 29.061 29.061
365 Diverse vedlikeholdskostnader 330.000 110.000 139.260 29.260
402 Vedlikeholdsteam lønn 2925788 1 044.822 893.262 -151.560
411 Planlagt vedlikehold, materialer 300.000 100.000 14.513 -85.487
421 Utskiftninger, kjøpte tjenester 200.000 66.667 2.229 -64.438
422 Utskiftninger, egne tjenester 300.000 100.000 94.731 -5.269
471 Utendørs vedlikehold 50.000 16.667 0 -16.667
511 Oppgraderinger av anlegg/ombygginger 0 0 2.931 2.931
840 Inntekter Vedlikeholdstjenester -700.000 -233.333 -151.234 82.100
Uten 0 0 1.355 1.355

Sum ansvar: 5 VEDLIKEHOLD 3.405.788 1.204.822 1.026.107 -178.714

Ansvar: 6 UTVIKLING
511 Oppgraderinger av anlegg/ombygginger 100.000 33.333 7.849 -25.484
521 Offentlig pålegg/ oppgradering brann 100.000 33.333 0 -33.333
531 Oppgradering SD 100.000 33.333 0 -33.333

Sum ansvar: 6 UTVIKLING 300.000 100.000 7.849 -92.151

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.)
2016 2016 2016 0

Ansvar: 10 BOLIGKONTOR
1010 Lønn 1.705.915 609.155 416.523 -192.631
1129 Annet forbruksmateriell, forvaltningskosnader 163.000 54.332 44.360 -9.972
1150 Opplæring, opphold, reiseutgifter 55.000 18.333 16.928 -1.405
1171 Vedlikehold/service – byggetjenester vedlikehold 1.255.828 418.609 446.435 27.826
1180 Energi 250.000 83.333 82.961 -373
1185 Forsikringer bygg og anlegg 100.000 33.333 31.291 -2.042
1188 Vakt/alarmtjenester 0 0 1.374 1.374
1190 Husleie, leie av lokaler 4.950.000 1.650.000 2.393.943 743.943
1194 Innfordringsomkostninger 0 0 -3.831 -3.831
1195 Komm.avgifter, gebyrer lisenser, kontingenter 667.500 222.500 267.455 44.955
1200 Inventar og utstyr 20.000 6.667 33.541 26.874
1231 Diverse kjøpte tjenester 20.000 6.667 42.951 36.284
1429 Moms, generell kompensasjon 0 0 32.091 32.091
1621 Div. inntekter (viderefakturert strøm og bredband) 0 0 -24.053 -24.053
1627 Kaffepenger 0 0 -80 -80
1630 Husleieinntekter -9.187.243 -3.062.414 -3.684.746 -622.331
1729 Ref. moms påløpt i driftsregnskapet 0 0 -32.091 -32.091

Sum ansvar: 10 BOLIGKONTOR 0 40.516 65.052 24.536

T O T A L T 0 1.227.067 1.852.521 625.454

Totalt sett viser økonomioversikten et merforbruk på kr 625.454.-. Vi gjør oppmerksom på at en
del inntekter faktureres kvartalsvis og dermed ikke er synliggjort i oversikten. Det er betalt kr
699 999.- for økonomitjenester til Fauske kommune i år. Dette er en årskostnad og kostnaden vil
fordele  seg  utover  hele  2016.  Tar  man  hensyn til  disse  forhold  viser  regnskapet  likevel  et
merforbruk på kr 200 000-300 000. Det forventes at dette utjevnes noe i sommermånedene med
lavt energiforbruk.

Ansvarsområdene:  Forvaltning,  Renhold,  Drift,  Vedlikehold,  Utvikling og  Boligkontoret
rapporterer økonomistatus månedlig i driftsmøter.



Eiendomsforetakets variable kostnader er vedlikehold og utvikling. Forbruk av
vedlikeholdsmidler er svært lavt. Dette er en følge av redusert budsjett.

Boligkontoret  har  en  differanse  mellom  budsjettert  husleieinntekter(1630)  og budsjettert
husleieutgifter(1190), differansen skyldes innleie av flere boliger til integreringsenheten grunnet
flyktningsituasjonen  sommer/høst 2015.

TOTALT
Faste  kostnader  som  forsikring,  renhold,  kommunale  avgifter,  renovasjon,  energi,  pålagte
serviceavtaler etc., er faste kostnader og lar seg vanskelig redusere, men snarere øke på grunn av
lavt  vedlikehold.  Antar  vi  at  disse  driftskostnadene  holdes  konstante  ser  vi  for  oss  at  vi  ved
årsslutt kommer ut i balanse.

Åpning av Sagatun og basseng i Sulitjelma vil øke driftskostnadene. Disse FDVU kostnadene vil
være ca. 1 mill. kr/år.

SYKEFRAVÆR

Fauske Eiendom KF
Egenmeld Sykemelding

Måned
1-24
dager 1-16 dager

17-39
dager

over 40
dager Totalt

Januar 1,7 % 3,4 % 4,3 % 0 % 9,4 %
Februar 1,3 % 3,1 % 6,4 % 0 % 10,7 %
Mars 0,6 % 2,8 % 7,4 % 0 % 10,8 %
April 1,1 % 1,2 % 2,8 % 1,6 % 6,7 %

INNSPARINGSTILTAK
Eiendomsforetaket  er  i  gang  med  tiltak  for  å  begrense  sykefraværet,  effektivisere renhold  og
drift. Dette gjennom å etablere team som i noen grad kan vikariere for hverandre ved sykdom,
men også kan samhandle bedre ved utførelse av større arbeidsoppdrag. Spesielt innen renhold
kan  vi  også effektivisere  ved  å  innføre  større  stillingsprosenter  i  stedet  for  mange  mindre.
Reduksjon av antall ansatte vil kunne gi gevinster på sikt, det vil si i løpet av 2017.

Fauske kommune disponerer relativt mye eide arealer, men også betydelige innleide arealer. En
reduksjon  i  arealbruk  vil  være  besparende for  kommunen,  selv  om  det  da  er  behov  for
ombygginger og investeringer for å tilpasse ledige arealer til ny bruk.
Vurdering av investeringskostnadene i sammenheng med de etterfølgende kostnader ved bruk av
bygningen – LCC kostnader – er viktige

Innleide bygg har ikke disse investeringskostnadene direkte, men gjennom husleie. Kommunen
leier følgende arealer (2015)(se tabell) og svarer for direkte leiekostnader på ca. 5,4 mill. kr, i
tillegg kommer FDVU(energi, renhold, renovasjon etc.) på ca. 2,7 mill. kr.



Bygg m2 Leiekostnad FDVU(500/m2/år
Erikstad barnehage 250 648 000 212 500
Familiesenter(Hellandgården) 610 586 000 305 000
Fauske Storkjøkken(Diplomgården) 650 1 200 000 325 000
Barnevern, Rus/Psykiatri(diplomgården) 566 538 000 283 000
Hauan grendehus (SFO + gym) 579 572 000 289 000
VA (Kleiva/Saltens bilruter) 900 600 000 450 000
Kulturskolen 338 330 000 169 000
RKK/PPT (Edvardsengården) 396 327 000 198 000
Skolepaviljonger (utgår?)
Frivilligsentralen 65 000 30 000
Integrering (Henriksenbygget) 600 000 500 000

5 466 000 2 761 500
Totalkostnad for Fauske kommune 8 227 500

Oversikt over innleide bygg til Fauske kommune (det er noen unøyaktigheter for arealene) Arealene til bruk
for Fauske storkjøkken er en langsiktig avtale, 2024. Tallmaterialet er fra 2015.

Eiendomsforetaket arbeider med arealeffektivisering av kommunens eide arealer som følge av
forslag til endring i skolestruktur.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Vedlegg: Evaluering av Fauske Eiendom KF etter to års drift

Sammendrag:

Ved opprettelse av Fauske Eiendom KF vedtok Kommunestyret i Fauske Kommune, i sak 43/13,
20.06.2013, at ordningen skulle evalueres etter to hele driftsår der de ansattes meninger skulle
vektlegges.

Fauske Eiendom KF har nå gjennomført evaluering av foretaket. Saken tar for seg bakgrunnen
for Fauske Eiendom KF, formålet med eiendomsforetaket og hvordan foretaket er organisert. I
tillegg en relativt omfattende undersøkelse rettet til de ansatte i Fauske Eiendom,
administrasjonen i Fauske kommune og brukere av de bygg og tjenester som eiendomsforetaket
leverer.

Saksbehandlers vurdering og konklusjon:

Overordnet strategi og målsetting for foretaket er:

«Skape gode arbeidsforhold for Fauske kommunes tjenesteyting, og for alle brukere av
kommunens bygg og eiendommer. Dette gjennom å forestå hensiktsmessige lokaler for
kommunens tjenesteyting og tjenesteproduksjon. Gode bygg gjennom strukturert
vedlikeholdsplanlegging, langsiktig tenking, lavere driftskostnader og tilstrekkelige
vedlikeholdsmidler».

Oppsummering av resultat i forhold til intensjon og målsetting for foretaket.

Det er en god svarprosent på undersøkelsen, nærmere 90 %, noe som gir analysen et
representativt utvalg. Brukergruppene gir foretaket mange positive tilbakemeldinger.
Tilbakemeldingene er viktige slik at foretaket kan forbedre og endre tjenestene som leveres.

På tross av mange gode tilbakemeldinger ser vi også en del utfordringer som er viktige å ta inn
over seg og ha som viktige satsningsområder fremover.



Spesielt kan nevnes informasjon og bruk og forståelse av «Brukeravtalen», som viktige
elementer i samhandling mellom eiendomsforetaket og brukerne av kommunens eiendommer. I
tillegg kommer aktiv bruk av «Facilit» som et verktøy for rapportering og dokumentasjon på
avvik og feilretting.

Økonomistyringen er god og fordelt etter prinsipper fra FDVU med ansvarsområder. Dette gir
eiendomsforetaket god økonomisk kontroll og gode oppfølgingsmuligheter.

Boligkontoret har jevnt over gode score, selv om det også her finnes potensiale til forbedringer.

Medarbeiderundersøkelsen har vært omfattende med mange spørsmålskategorier, dette for å
kartlegge andre forhold en tilfredshet med arbeidsplassen. Vi kan da bruke disse data for
ytterligere å forbedre oss innenfor de områder der vi ser vi har svakheter. Eksempelvis
kurs/etterutdanning, effektive og klare kommandolinjer og tilstrekkelig informasjon.

Det er verdt å merke seg at våre medarbeidere er svært opptatt av å ha en profesjonell holdning
og å være bidragsytere til at eiendomsforetaket skal lykkes.

Totalt sett er tilbakemeldingene fra våre medarbeidere svært gode.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK :

Evaluering av Fauske Eiendom KF tas til orientering

Geir Mikkelsen
rådmann
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Forord

Ved opprettelse av Fauske Eiendom KF vedtok Kommunestyret i Fauske Kommune, i sak 43/13,
20.06.2013, at ordningen skulle evalueres etter to hele driftsår der de ansattes meninger skulle
vektlegges.

Fauske Eiendom KF har nå gjennomført evaluering av foretaket. Saken tar for seg bakgrunnen for
Fauske Eiendom KF, formålet med eiendomsforetaket og hvordan foretaket er organisert. I tillegg en
relativt omfattende undersøkelse rettet til de ansatte i Fauske Eiendom, administrasjonen i Fauske
kommune og brukere av de bygg og tjenester som eiendomsforetaket leverer.

«Vedtekter § 2 – Foretakets formål:
Foretaket skal eie og:
 Forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige

prinsipper.
 Ivareta kommunens byggherrefunksjon
 Være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler»

Vedtekter er vedlagt.

Ved etablering av foretaket ble det inngått en «trygghetsavtale mellom ansatte og Fauske
kommune»
 «Denne avtale er inngått på bakgrunn av forslag om opprettingen av Fauske Eiendom KF.

(Kommunestyrets møte den 20. juni 2013).
 Avtalen skal i det følgende beskrive hvilke rettigheter og plikter som skal legges til grunn ved

overføring av de ansatte fra Fauske kommune til Fauske Eiendom KF.

Styret i Fauske Eiendom KF har drøftet om foretaket selv er habil til å foreta evalueringen.
Basert på dialog med daværende rådmann konkluderte vi med å gjennomføre undersøkelsen slik
som den nå er gjort, både mht. målgrupper, metode og tema. Undersøkelsen er laget slik at den
danner et grunnlag for fremtidig årlige bruker- og medarbeidermålinger.

I alt har 83 personer besvart evalueringen, hvorav de største målgruppene med brukere og
medarbeidere har svart anonymt via elektronisk undersøkelse.
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Mål og strategi for Fauske Eiendom KF

Basert på politiske vedtatte føringer for Fauske Eiendom, har foretaket utviklet en strategi for egen
utvikling og styring i kommende år.

Hovedmål
Skape gode arbeidsforhold for Fauske kommunes tjenesteyting, og for alle brukere av kommunens
bygg og eiendommer. Dette gjennom å forestå hensiktsmessige lokaler for kommunens tjenesteyting
og tjenesteproduksjon.
Gode bygg gjennom strukturert vedlikeholdsplanlegging, langsiktig tenking, lavere driftskostnader og
tilstrekkelige vedlikeholdskostnader.

Resultatmål

Bygg
Kvaliteten på bygg kan måles i tilstandsgrad (TG) Det er vedtatt at byggene som Fauske Eiendom KF
forvalter skal ha en gjennomsnittlig vektet tilstandsgrad på 1,0 innen 2024.

Standarden NS 3424 gir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand
skal beskrives, vurderes og dokumenteres. NS 3424 er et verktøy for å få oversikt over tilstanden i
forhold til et gitt referansenivå og eventuelle tiltak som kan redusere eller lukke avvik.

Delmål vil være tilstandsgrad 1,4 innen 2019.
Utvikling av eiendom skal understøtte kjernevirksomheten. Arealbruk og eiendomsutvikling av
eiendomsforetakets kjerneområde skal følgende prosesser prioriteres:

• Gjennomgang av vår samlede eiendomsmasse – definering av behov for areal til
kjernevirksomhet

• Gjennomføring av et prosjekt for visualisering av utviklingsmuligheter for de enkelte
områdene – Strategisk areal og eiendomsplan

• Styrke vår relasjon til Fauske kommune, med sikte på å definere og avstemme mål og
ambisjoner.

• Bygge tilpasningsdyktige bygg

Endring og tilpassing over tid og over byggets levetid
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Brukere
Bruker- og kundetilfredshet

Brukerundersøkelser i form av avviksbehandling for formålsbygg:

 20 % avvikslukking innen 2 dager.
 40 % innen 4 dager.
 60 % innen 6 dager.
 95 % innen 14 dager.
 100 % av alle rapporterte avvik skal besvares.

Vedlikehold: Vedlikehold utføres i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan.

Renhold utføres i henhold til INSTA 800
Standarden viser:
 Hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold.
 Hvordan byggets ulike rom grupperes inn i romprofiler (kvalitetsprofiler).
 Hvordan man for hver profil setter kvalitetsnivåer for objekt gruppene, gulv, inventar, vegg

og himling.
 Hvordan dette skal kunne måles og følges opp i kontroller.

Mål for undersøkelsen og resultatmål bolig:
 Redusere antall utkastelser-
 Ingen barn på venteliste.
 God økonomioppfølging slik at restansene er nærmest mulig 0.
 Boligkvalitet i henhold til boligsosial handlingsplan.

Organisasjon
Våre medarbeidere skal ha rett kompetanse, og riktig serviceinnstilling i alle ledd.
I dette arbeidet vil Fauske Eiendom KF gjennomføre en kompetanseundersøkelse.
Vi er avhengige av å ha medarbeidere med god nok kompetanse, hvor samlet kompetanse
understøtter de definerte mål som er satt i selskapets strategiplan.
For å utvikle dette systematisk og målrettet vil vi bygge opp en kompetanseplan som omfatter de
områder dette berører.
Rett kompetansenivå – måles ut fra definerte stillingsbeskrivelser og oppgaver.
Vi må også sikre at relevant kunnskap forblir i virksomheten.

Overordnede tiltak for organisasjonsutviklingen:
• Strategisk og målrettet ledelse og samkjørt ledergruppe
• Konkurransedyktig og endringsvillig kultur
• Utvikling av en kompetanseplan med kartlegging og kompetansemål som sørger for å

utnytte våre ressurser til beste både for virksomheten og den enkelte medarbeider
• Kvalitetssikring av våre systemer og arbeidsrutiner, med sikte på tilrettelegging for våre

fremtidige behov
• Systematisk oppfølging av bedriftens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, herunder sykefravær
(mindre enn 5 %) og HMS-hendelser. Alle får medarbeidersamtale i løpet av kalenderåret.
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Økonomi
God økonomistyring i Fauske Eiendom KF fordrer i tillegg til gode rapporteringsrutiner også en riktig
fordeling av FDVU kostnader.

 Forvaltningskostnader 9 %
 Driftskostnader 65 %
 Vedlikeholdskostnader 23 %
 Utviklingskostnader 3 %
 Totalitet: i henhold til budsjett

Figuren viser den fordeling av kostnadene slik de var (2014) og kostnadsfordelingen av FDVU ved en mer sunn
og langsiktig forvaltning.

Fordeling mellom ansvarsområdene innen FDVU kan være en viktig målindikator på hvordan
kvaliteten er på byggene er. Reduksjon av «D» driftskostnaden og påfølgende økning av «V»
vedlikeholdskostnader er et mål for eiendomsforetaket. Dette forutsetter at totalnivået på FDVU
kostnadene er riktige.

10 %

79 %

10 % 1 %

2014
9 %

65 %

23 %
3 %

Målsetting

Forvaltning

Drift
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Målgrupper og gjennomføring av evalueringen

Målgrupper for evalueringen er medarbeidere i Fauske Eiendom KF, samt administrativ ledelse i
Fauske kommune, tillitsvalgt, verneombud, brukere av kommunale bygg (enhetsledere, rektorer,
styrere) og samarbeidspartnere for boligkontoret.

Administrativ ledelse, tillitsvalgte og verneombud har besvart undersøkelsen via et spørreskjema
med åpne svaralternativ.

De resterende (brukere og medarbeidere) har svart via en anonymisert elektronisk
spørreundersøkelse ved hjelp av dataprogrammet «Questalyze».

I alt har 83 personer besvart undersøkelsen, fordelt på:
- 8 personer fra administrativ ledelse i Fauske kommune

(rådmann/kommunalsjefer/tillitsvalgte mv)
- 27 brukere (enhetsledere/rektorer/styreledere mv)
- 6 samarbeidspartnere tilknyttet Boligkontoret
- 42 medarbeidere (alle nivå)

Brukere og medarbeidere har alle svart anonymt, mens resterende har vært i form av svarskjema pr
mail og intervju.

Datainnsamlingen er foretatt i perioden november 2015 – februar 2016.
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Nærmere om Fauske Eiendom KF

Organisering:
I Fauske har vi en tredeling av rollene i eiendomsforvaltningen; eier, bruker og forvalter. Alle disse
instanser/aktører utøver en innflytelse på eiendommene/bygningene og eiendomsforvaltningen.
Vi har også «Brukeravtalen» som regulerer forholdet mellom «Eier», «Bruker», og «Forvalter».
Overordnet har vi myndighetskrav og lovverk.

Økonomi/struktur:
I begrepet eiendomsforvaltning inngår funksjonene forvaltning, drift og vedlikehold, samt utvikling av
eiendommer (forkortet FDVU).
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 ca. 910 kr/m2. Fauske Eiendom KF forvalter ca. 50 000 m2
formålsbygg. I tillegg forvaltes innleide bygg og boliger, disse utgjør ca. 10 000 m2. 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.

Kundetilfredshet:
Fauske Eiendom KF er inne i en moderniseringsprosess, der effektive og oversiktlige
forvaltningssystem er prioritert. I løpet av 2014 og 2015 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.
Brukerne gis mulighet for avvikshåndtering av bygningstekniske feil og mangler. Dette skal sikre en
god kommunikasjonsplattform mellom bruker og forvalter, og skal sikre en god og seriøs oppfølging
av innmeldte behov og mangler.
Spørsmålsstillinger som direkte er rettet mot de tjenester Fauske Eiendom KF leverer til våre kunder,
og der kommunikasjon, informasjon, leveransedyktighet og avtaleverk er sentrale vurderingskriteria.
Spørsmålsstillinger som direkte omhandler oppfattelsen av servicegrad, kompetansenivå og de
media som brukes i forhold til avviksbehandling og mottak av behov. Organisering og struktur av
boligkontoret er her en viktig del. Sist men ikke minst hvordan våre medarbeidere oppfatter sin
situasjon med endring fra enhet til foretak.
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Resultater fra evalueringen

Administrativ ledelse i kommunen

Oppsummering av tilbakemeldinger i forhold til intensjon og målsetting for foretaket fra
administrativ ledelse i Fauske kommune, tillitsvalgte og verneombud i Fauske kommune.

Nedenfor oppsummerer vi et samlet inntrykk fra de 8 svarene som vi fikk på vår spørreundersøkelse
med åpne svaralternativ.

a. Et  viktig  dokument  for  Fauske  kommune  og  Fauske  Eiendom  KF  er «Brukeravtalen»  som
regulerer ansvar og kostnadsfordeling. Har du god kjennskap til Brukeravtalen?
Svar: De fleste har god kjennskap til «Brukeravtalen» og har kommunisert denne ut til sine
enheter.

b. Fauske  Eiendom  KF  er  opptatt  av  å  yte  god  service  i  alle  ledd  i  organisasjonen,  og
serviceinnstilling skal være et begrep i foretaket.
Hvordan oppfatter du Fauske Eiendom Kf ’s rykte som eiendomsforvalter for Fauske Kommune?
Svar: Fauske Eiendom KF yter god service, selv om foretaket er ungt og trenger tid for å få
systemene på plass.

c. God  dialog og  kommunikasjon  mellom  foretaket  og  den  øverste administrative  og  politiske
ledelse i Fauske kommune er viktig.
Hvordan oppfatter du samarbeidet mellom  Fauske Eiendom KF`s ledelse og Fauske kommunes
ledelse?
Svar: Meget god dialog og kommunikasjon mellom foretaket og kommunens ledelse.

d. Opplever du at forespurte oppgaver leveres rettidig og på en profesjonell måte?
Svar: De spurte mener i hovedsak at oppgavene leveres rettidig.

e. Fauske Eiendom KF har stort  fokus på langsiktig vedlikeholdsplanlegging samt å bruke midlene
avsatt til dette på en god og prioritert måte. Brukes etter din oppfatning FDVU midlene riktig?
Svar: De spurte har forstått fokusering på FDVU og er fornøyd med de prioriteringer som er
gjort fra foretakets side.

f. Fauske Eiendom KF har stort fokus på oppfølging av økonomi og økonomistyring. I dette ligger
rapportering og kostnadskontroll.
Hvordan oppfatter du Fauske Eiendom KF`s overordnete økonomi og styring?
Svar: Det oppfattes at foretaket har god kontroll på økonomi.

g. I enhver eiendomsforvaltning er riktig og god kompetanse viktig for å løse oppgaver som ligger i
en god forvaltning av bygg og eiendom.
Oppfatter du at Fauske Eiendom KF har en god kompetanse?
Svar: Det er en gjengs oppfatning om at kompetansen i foretaket er god.

h. Informasjon  og  kommunikasjon  om  Fauske  Eiendom  KF  er  viktig  å få  frem i  fora og  utvalg.
Oppfatter du at du har god forståelse for virksomheten og hvordan Fauske Eiendom KF fungerer?
Svar: De spurte er i stor grad enig om at de har en god forståelse for foretakets virksomhet
og funksjon.
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Brukere av kommunale formålsbygg

Nedenfor sammenfatter vi hovedkonklusjoner i tilbakemeldinger fra våre brukere.

Diagrammet vise kjennskap til «Brukeravtalen»

Til sammen har 27 personer fra ulike områder i Fauske kommune svart på undersøkelsen.
Svarprosent på undersøkelsen er på 91 %, og indikerer at det er en god oppslutning om
undersøkelsen. Undersøkelsen baserer seg på svar fra brukere av skole-, barnehage-, helse -, idretts-,
kontor- og administrasjonslokaler, samt tekniske lagerbygg. Anonym undersøkelse.

Følgende hovedtema med mange underliggende spørsmål ble undersøkt:

1 Kjennskap til brukeravtale2 Bruk av Facilit avviks- oppgaveverktøy3 Hvor fornøyd er brukerne med leveransen av de forskjellige tjenestene Fauske Eiendom KFleverer4 Gjensidig kommunikasjon mellom brukere og Fauske Eiendom KF5 Service og ekstratjenester, rettidig leveranse6 Har Fauske Eiendom KF tilstrekkelig kompetanse
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Diagrammet viser en gjennomsnittlig indikator på totalleveransen fra Fauske Eiendom KF sett fra bruker

Samarbeidspartnere til Boligkontoret

Spørreskjemaet var sendt ut til 9 personer og det var 6 som besvarte undersøkelsen, representert fra
Nav, Rus- og psykisk helsetjeneste og Barne- og familieenheten. Spørreundersøkelsen var anonym.

1. Resultat når det gjelder service/samarbeid/responstid/tilgjengelighet:
Undersøkelsen viser stor overvekt av at de spurte var fornøyd/svært fornøyd med service,
samarbeid, responstid og tilgjengelighet ved «Boligkontoret»

2. Kjennskap til Boligkontorets tjenester/ kommunikasjon og tilbakemeldinger.
Tjenesteleveransen fra boligkontoret er godt kjent i kommunen og kommunikasjon og
tilbakemeldinger gis gode score, men vi ser også at vi kan bli bedre på informasjon til
tjenesteapparatet innad i kommunen.

Totalt: 67 % er fornøyd og 17% er svært fornøyd og 17 % som var lite fornøyd med tjenesten fra Fauske Eiendom KF sitt
Boligkontor
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Tilbakemelding fra våre medarbeidere

Medarbeiderundersøkelsen har hatt som mål å innhente evaluering fra alle medarbeidere i Fauske
Eiendom KF og å evaluere organisasjonsendring fra en ren kommunal avdeling innen bygg og anlegg,
og over til en foretaksmodell. Vi har i tillegg foretatt en ytterligere kartlegging for å søke
forbedringspotensialer innen organisasjonen både på taktisk og operativt nivå. Svarprosent 89 og
anonym undersøkelse. 42 medarbeidere deltok i undersøkelsen.

1. Arbeidssituasjon, arbeidsmengde, organisatorisk:
Svarene tilsier at de fleste er godt fornøyd med sin arbeidssituasjon, det har blitt noe økt
arbeidsmengde etter omorganiseringen, og våre medarbeidere er godt kjent med den nye
organisasjonsmodellen.

2. Jobbutførelse:
Vi har samlet noen av de spørsmål som går på jobbutførelse, herunder

 forbedringspotensial for den enkelte,
 medarbeidere jobber på lag,
 rettidig utførelse,
 utfordringer i jobben,
 kapasitetsutnyttelse,
 profesjonalitet og til sist;
 følelsen av å bidra til å lykkes.

72, 13 % var positiv (svart fornøyd/fornøyd), 13,97 % var negativ (lite fornøyd/misfornøyd) til
ovenstående spørsmål, mens 13, 96 % var nøytral til spørsmålsutvalget.

3. Utvikling (Faglig og personlig utvikling), tilrettelagt arbeidsplass, kommandolinjer, blir du hørt (i
dine synspunkter og blir de respektert), dataverktøy:

På disse spørsmålene gis det tilbakemelding på at våre medarbeidere mener at de har nok
utfordringer i sin arbeidssituasjon, god tilflyt av faglig kompetanse, har tilstrekkelig verktøy for å
utføre sitt arbeide og at arbeidsplassen er godt tilrettelagt.

Diagrammet viser holdning til profesjonalitet innen organisasjonen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Helt uenig

Nokså uenig

Nøytral

Noe enig

Helt enig

Vet ikke/ikke relevant

Jeg er opptatt av at jobben skal gjøres profesjonelt
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Diagrammet viser aktivitet og ønske om å bidra for at eiendomsforetaket skal lykkes.

Diagrammet viser hvor fornøyd våre medarbeidere er med sin arbeidsplass

0 10 20 30 40 50 60 70

Helt uenig

Nokså uenig

Nøytral

Noe enig

Helt enig

Vet ikke/ikke relevant

Jeg føler at jeg bidrar til at Fauske Eiendom KF skal
lykkes

0 10 20 30 40 50 60

Misfornøyd

Lite fornøyd

Fornøyd

Svært fornøyd

Hvis du skulle vurdere din totale opplevelse av å
jobbe i Fauske Eiendom KF; hvor fornøyd er du med
din arbeidsplass
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Konklusjon

Overordnet strategi og målsetting for foretaket er:
«Skape gode arbeidsforhold for Fauske kommunes tjenesteyting, og for alle brukere av kommunens
bygg og eiendommer. Dette gjennom å forestå hensiktsmessige lokaler for kommunens tjenesteyting
og  tjenesteproduksjon. Gode  bygg  gjennom  strukturert  vedlikeholdsplanlegging,  langsiktig  tenking,
lavere driftskostnader og tilstrekkelige vedlikeholdsmidler».

Oppsummering av resultat i forhold til intensjon og målsetting for foretaket
Det  er  en  god  svarprosent  på  undersøkelsen,  noe  som  gir  analysen  et  representativt  utvalg.
Brukergruppene gir foretaket mange positive tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene er viktige slik at
foretaket kan forbedre og endre tjenestene som leveres.

På tross av mange gode tilbakemeldinger ser vi også en del utfordringer som er viktige for  satsninger
fremover.
Spesielt  kan  nevnes  informasjon/kommunikasjon  og  bruk  og  forståelse  av  «Brukeravtalen»,  som
viktige  elementer i  samhandling  mellom  eiendomsforetaket  og brukerne  av  kommunens
eiendommer.  I  tillegg kommer  aktiv  bruk av  «Facilit»  som  et  verktøy  for  rapportering  og
dokumentasjon på avvik og feilretting.

Økonomistyringen  er  god og  fordelt  etter  prinsipper  fra  FDVU  med  ansvarsområder.  Dette  gir
eiendomsforetaket god økonomisk kontroll og gode oppfølgingsmuligheter.

Boligkontoret har jevnt over gode score, selv om det også her finnes potensiale til forbedringer.

Medarbeiderundersøkelsen  har  vært  omfattende  med  mange  spørsmålskategorier,  dette  for  å
kartlegge også andre forhold enn overgang til foretaksmodell og tilfredshet med arbeidsplassen. På
den måte kan vi bruke disse data for ytterligere å forbedre oss innenfor de områder som vi ser vi har
svakheter.  Eksempelvis  kurs/etterutdanning,  effektive/klare  kommandolinjer  og  tilstrekkelig
informasjon.

Vi er glad for å se at våre medarbeidere er svært opptatt av å ha en profesjonell holdning og å være
bidragsytere til at eiendomsforetaket skal lykkes.

Totalt  sett  er  tilbakemeldingene  fra  våre  medarbeidere  god,  med  ca  80  %  som  er  svært
fornøyd/fornøyd med tilsetting i Fauske Eiendom KF.

Styret i Fauske Eiendom KF
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FELLES TEKNISK DRIFTSBYGG

Vedlegg:  Situasjonsplan 091214; Planskisse 091214 og Arealskisse 091214: Siv.ark. Even Aursand.
 Anbefaling fra prosjektgruppens medlemmer/virksomhetene om bygging av et nytt felles

driftsbygg i Fauske sentrum (signert 26. januar 2015)
 Intensjonsavtale mellom Fauske Eiendom KF og Ambulansetjenesten Nordlandssykehuset HF

vedrørende arealer og husleie i nytt felles teknisk driftsbygg (signert januar 2015)
 Revidert verdivurdering salgseiendommer
 Bedriftsøkonomisk vurdering felles teknisk driftsbygg/blålysbygg

Sammendrag:

Prosjektet Felles Teknisk Driftsbygg har sin bakgrunn i «Plan for strategisk arealforvaltning», der man
ser på måter å redusere leid areal samt å kunne frigi areal som kan brukes til utvikling av Fauske Sentrum.

Arbeidet med et nytt felles driftsbygg startet høsten i 2014 med opprettelsen av en prosjektgruppe.
Prosjektgruppen består av representanter med beslutningsmyndighet fra ”sine” enheter. I tillegg er
Hovedverneombud, og Hovedtillitsvalgte i Fauske Kommune.

Følgende virksomheter har deltatt i arbeidet:

Prosjektgruppe:

 Salten Brann IKS
o Tore Jodal – Overbrannmester
o Fred Opsjøn – Leder beredskap

 Ambulanse
o Otto Larsen – Avdelingsdirektør Forvaltning og utvikling Senter for drift og eiendom

Nordlandssykehuset HF
o Remi Helland – Enhetsleder sone 3 Prehospital klinikk Nordlandssykehuset HF
o Svein Henriksen – Nestleder sone 3 Prehospital klinikk Nordlandssykehuset HF

 Legevakt
o Salwan Tarig
o Gregory Hautois

 Kommuneoverlege
o Salwan Tarig



 Sivilforsvaret
o Gustav Kaald-Olsen

 VVA
o Frank Zahl - Enhetsleder

 Plan og utvikling
 Fauske Eiendom KF

o Trond Heimtun – Leder FDVU enheten
o Georg de Besche dy - Fagleder

Alternativer:

Det er to hovedalternativer som vurderes. Dagens løsning med ulik lokalisering i bysentrum, og en
løsning med et nytt felles driftsbygg for virksomhetene.

Kommunen har engasjert Siv.ark. Even Aursand as for å utarbeide situasjonsplan, planskisse og
arealskisse for et felles driftsbygg.

Bedriftskompetanse as ved partner Torbjørn Bjørklund har bistått i arbeidet med kartlegging, analyser og
vurderinger av livssykluskostnader ved dagens løsning og ved et nytt felles driftsbygg.

Ulike tomter har blitt vurdert for et felles driftsbygg. Politiske og administrative føringer knyttet til
arealbruk i kommunen har gjort at tomt med nærhet kryss Kvitblikk (nord for Fauske) er vurdert som det
aktuelle stedsvalget for et nytt felles driftsbygg. Dette er en god plassering i forhold til nye veiløsninger
for RV80 og E6.

Salten politidistrikt er skriftlig forespurt om deltagelse i et nytt felles driftsbygg for alle
”blålysvirksomhetene” sammen med utvalgte kommunale enheter. Politiet har inngått en langsiktig
leieavtale om bruk av arealer. Av den grunn er en slik samlokalisering med øvrige ”blålysvirksomheter”
ikke mulig rent økonomisk eller administrativt for politiet.

Saksopplysninger:

Nytt Teknisk Driftsbygg

Fauske Eiendom KF har fått i oppdrag å utrede ny samlokalisering av tekniske tjenester i kommunen.
Herunder nevnes brann, VA, Sivilforsvaret, ambulanse, legevakt samt andre enheter som naturlig ligger
under kommunal tjenesteyting.

Det skal legges til grunn en livssyklustilnærming i kartleggingen, analysene og vurderingene av løsningen
for et nytt felles driftsbygg i Fauske kommune jfr. eiendomsprosjektet i kommunen.

LCC- Life Cycle Cost

Vurdering av investeringskostnadene sett i sammenheng med de etterfølgende kostnader ved bruk av
bygningene, og kostnader som påløper både årlig og periodisk for å opprettholde funksjonell og teknisk
standard, er en lovbestemt metode. I et perspektiv på 40 år eller mer er de etterfølgende kostnadene ved
bruk av bygningen i noen tilfeller større en opprinnelig investerings-/oppgraderingskostnad.

En analyse av livssykluskostnader omfatter alle investeringer i nær framtid (kapitalkostnaden)
sammenholdt med drifts- og vedlikeholdskostnadene over et lengre tidsperspektiv.
Vi har benyttet nåverdibetraktninger for å synliggjøre levetidskostnaden for hovedalternativene.
Årskostnaden er nåverdien av livssykluskostnadene dividert på antall år som er lagt til grunn. I analysene



er det lagt til grunn en tidshorisont på 40 år. Dette er en anerkjent og akseptert metode innen
bedriftsøkonomi for å vurdere ulike beslutningsalternativer.

LCC Vurdering (dagens løsning vs ny løsning)

Eiendomsprosjektet er forankret i en livssyklustilnærming for enkelt bygg og hele porteføljen av
formålsbygg i kommunen. Planleggingen av et nytt felles driftsbygg er et av flere prosjekter i
administrasjonens arbeid med å optimalisere kommunens bygningsportefølje og tjenesteproduksjon.

Fauske Eiendom KF har som målsetting å kunne tilby fleksible og elastiske bygg med god generalitet.
Dette innebærer muligheter for fremtiden med bruksendringer og flere leietagere (Politiet).

Lov om offentlig anskaffelser(§6 i loven) stiller krav om at virksomheten allerede på planleggingsstadiet
tar hensyn til Livssykluskostnader(LCC).

Det er foretatt LCC analyser for både dagens løsning samt samlokalisering av tjenester i et felles teknisk
bygg.
Differansen i nåverdi for disse to hovedalternativene over 40 år er kr. 5.972.485.- i favør av nytt felles
driftsbygg.

Organisering av arbeidet

Arbeidet med et nytt felles driftsbygg har vært organisert som et prosjekt med deltakere som har
beslutningsmyndighet fra aktuelle virksomheter. Arbeidet har blitt ledet av Trond Heimtun, leder av
FDVU enheten Fauske Eiendom KF. I tillegg har DL Fauske Eiendom KF Odd Arve Horsdal, hatt det
overordnede ansvaret for arbeidet.

Det er utarbeidet en intensjonsavtale med Senter for Drift og Eiendom ved Nordlandssykehuset HF hvor
areal og leiebetingelser framgår.

I tillegg er det utarbeidet oversikt over VA`s andel av kostnadene for felles driftsbygg og hva dette vil
medføre av endringer i gebyrer.

Hovedproblemstillinger

Rådmannen legger med dette fram sak om et nytt felles driftsbygg i Fauske med tanke på å avklare
følgende problemstillinger:

1. Hvordan løser et nytt felles driftsbygg kommunens beredskapsbehov?
2. Hvordan løser et nytt felles driftsbygg arealbehovet for videreutviklingen av bysentrumet i

kommunen?
3. Hvilket alternativ er økonomisk best? Dagens løsning, eller et nytt felles driftsbygg – kartlegging,

analyser og vurdering av økonomiske konsekvenser ved å drifte som i dag versus bygge nytt
(livssyklusvurderinger).

4. Investeringsramme for å opparbeide aktuell tomt og bygge nytt felles driftsbygg på tomten.
5. Prosjekteringskostnader for nytt felles driftsbygg.
6. Vurdere hvordan investeringen slår inn på selvkostområdet VA i forhold til endring av gebyrer.

Rådmannen har hatt som førende oppgave å få gjort kartlegging, analyser og vurderinger av hvilken
løsning som er minst kostnadskrevende for kommunen og som samtidig ivaretar beredskapsbehovet og
arealmessig fleksibilitet i videreutviklingen av kommunens bysentrum på en tilfredsstillende måte.



Et felles driftsbygg

Arbeidet med et nytt felles driftsbygg startet høsten i 2014 med opprettelsen av en prosjektgruppe.
Prosjektgruppen består av representanter med beslutningsmyndighet fra ”sine” enheter. Følgende
virksomheter har deltatt i arbeidet:

 Salten Brann IKS
o Tore Jodal – Overbrannmester
o Fred Opsjøn – Leder Beredskap

 Ambulanse
o Otto Larsen – Avdelingsdirektør Forvaltning og utvikling Senter for drift og eiendom

Nordlandssykehuset HF
o Remi Helland – Enhetsleder sone 3 Prehospital klinikk Nordlandssykehuset HF
o Svein Henriksen – Nestleder sone 3 Prehospital klinikk Nordlandssykehuset HF

 Legevakt
o Salwan Tarig
o Gregory Hautois

 Kommuneoverlege
o Salwan Tarig

 Sivilforsvaret
o Gustav Kaald-Olsen

 VVA
o Frank Zahl - Enhetsleder

 Fauske Eiendom KF
o Trond Heimtun – Leder FDVU enheten
o Georg de Besche dy – Fagleder

 Plan og utvikling og Park/Idrett var ikke representert i gruppen (mindre areal) men forespurt og
innspill tatt med i underlaget.

Salten politidistrikt er skriftlig forespurt om deltagelse i et nytt felles driftsbygg for alle
”blålysvirksomhetene” sammen med utvalgte kommunale enheter. Politiet har inngått en langsiktig
leieavtale om bruk av arealer. Av den grunn er en slik samlokalisering med øvrige ”blålysvirksomheter”
ikke mulig rent økonomisk for politiet.

Kommunen har engasjert Siv.ark. Even Aursand as for å utarbeide situasjonsplan, planskisse og
arealskisse for et felles driftsbygg, vedlagt. Bedriftskompetanse as ved partner Torbjørn Bjørklund har
bistått i arbeidet med kartlegging, analyser og vurderinger av livssykluskostnader ved dagens løsning og
ved et nytt felles driftsbygg, vedlagt.

Det er to hovedalternativer som vurderes. Dagens løsning med ulik lokalisering i bysentrum, og en
løsning med et nytt felles driftsbygg for virksomhetene.

Ulike tomter har blitt vurdert for et felles driftsbygg. Politiske og administrative føringer knyttet til
arealbruk i kommunen har gjort at 3 tomter nord for Fauske er vurdert som alternativ, enten alene eller
sammen, og sett på som det aktuelle stedsvalget for et nytt felles driftsbygg. Dette er en god plassering i
forhold til nye veiløsninger for RV80 og E6. Ref. kartvedlegg.

Dagens løsning:

 Dagens løsning med flere lokasjoner, både eksternt leid og eid, er spredd og fragmentert,
noe som gjør at samhandling og sambruk vil være vanskelig.



 Dagens løsning er også en kostbar løsning, både sett ut fra leiekostnad, og driftsmessige
forhold. Dette understøttes av Bedriftsøkonomisk vurdering.

 Dagens leiesituasjon er som følger:
1. Sivilforsvaret leier av Mesta Eiendom AS i Follavegen 91.
2. VA leier verkstedlokaler leier av SB (Saltens Bilruter) as i Kleiva
3. Salten Brann leier av Fauske Kommune i Sjøgata (Eid)
4. Ambulanse (Helseforetaket) leier av Fauske Kommune i Eiaveien (Eid)
5. Legevakt er lokalisert på Helsetunet (Eid)
6. Park/Idrett leier lokaler i Sjøgata (Eid)
7. Fauske Eiendom KF er lokalisert med verkstedlokaler på Søbbesva (Eid)
8. Plan/Utvikling er lokalisert i Administrasjonsbygget og Sjøgata (Eid)

 Dagens lokaler, vurdering:

1. Lager Sivilforsvaret er et rent varmlager, uten vanntilkobling eller avløp. Dårlig
egnet for renhold av utstyr og reparasjoner. Leiekostnader betegnes som moderat
til høy.

2. Verkstedlokaler VA i Kleiva er relativt gamle og slitte lokaler som er
energiøkonomisk dårlige, med høye fyringskostnader (oljefyrt og elektrisk
oppvarming) og relativt dårlig arbeidsmiljø. I tillegg er det lite egnet for drift.
Bygget er fra sist på 1950 tallet. Beregnede oppgraderingskostnader her er
stipulert til TNOK 22 pr m2.
VA er også lokalisert i Sjøgata (samme bygg som Brannstasjon med
kontorer/lager og verksted).

3. Salten Brann er lokalisert i Sjøgata i eksisterende Brannstasjon. Lokalene er
uhensiktsmessige og nedslitte og innehar ikke de fysiske krav som stilles til dagen
utrykningsenhet. Brannstasjon(VVA bygget) er bygd i 1976. Beregnede
oppgraderingskostnader her er stipulert til TNOK 22 pr m2.

4. Ambulansetjenesten er i dag lokalisert i eldre slitte lokaler med dårlig
isolasjonsgrad og høye driftskostnader.
Bygget er fra 1950 tallet. Beregnede oppgraderingskostnader her er stipulert til
TNOK 27 pr m2.

5. Legevakt er lokalisert på Helsetun som i dag ikke har godkjente lokaliteter for
ambulansedrift. Dette gjelder mottak og behandling av bårepasienter.

6. Park/Idrett er lokalisert i samme bygg som VA i Sjøgata der forholdene er relativt
dårlige sett ut fra tilstand og driftsmessige forhold.

7. Fauske Eiendom KF er etablert på Søbbesva med verkstedareal. Disse er nedslitt
og av dårlig kvalitet. Denne eiendommen avhendes.

8. Plan/Utvikling er lokalisert i Administrasjonsbygget med et mindre lager teknisk
utstyr, samt slakteri i en garasje i Sjøgata. Lokalene er ikke egnet for denne type
virksomhet.

De stipulerte oppgraderingskostnader er satt til de nevnte beløp ut fra en vurdering av byggeår,
tilstandsgrad og funksjonalitet. Slike kostnader vil alltid være forbundet med usikkerhet, dette
basert på markeds- så vel som omfangsmessige forhold. Nybyggkostnader på TNOK 27 er
forbundet med mer sikkerhet basert på konjunkturene som er i markedet i dag og erfaringstall. Vi
har innhentet en del opplysninger som understøtter dette.



Det største usikkerhetsmomentet er tomtekostnader siden plasseringen er i et område der leire og
myr er til stede. Vi har innhentet erfaringstall for området som har store sprik, men de stipulerte
kostnader er lagt i et moderat leie.

BRANN:

Dagens brannstasjon er for liten. Dette gjelder både kontordel og vognhall. Stasjonen
ble bygd tidlig på 1980 tallet og var etter datidens behov og krav stor nok.

Ut fra dagens materiell og bemanning er den for liten. Branntjenesten har per i dag ikke plass
til alt materiell jfr. lager på Finneid kai og garasjeanlegg ved ambulansen.

Inneklima er av dårlig kvalitet, og det er ikke montert ventilasjonsanlegg i kontordelen.

Det er fire heltidsansatte på Fauske brannstasjon som fordeles på to kontorer.
Ombygging på stasjonen i forbindelse med økning av kontorplasser har medført at blant annet
møterommet har blitt for lite.

Branntjenesten har per i dag ikke mulighet for dusjanlegg/garderober for damer.

Kompressor for lading av pusteluft står i et usunt miljø og må flyttes til egnet forskriftsmessig
rom.

Vær og vindtetting er av dårlig kvalitet slik at fyringsutgiftene er høye.

Etter nye forskrifter er det per i dag ikke muligheter for å anordne garderober med ren
og skitten sone, dette er nå et krav etter dagens forskrifter.

Dagen plassering av brannstasjonen er ugunstig i forhold til at sentrumsplanen er endret.

AMBULANSETJENESTEN

Ambulansetjenesten er en del av Nordlandssykehuset. Tjenesten på Fauske har to ambulanser i
døgnkontinuerlig beredskap. Stasjonen har 14 ansatte og utfører cirka 1250 oppdrag i året.

LEGEVAKT

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp for alle som oppholder
seg i kommunen. Dette er en lovpålagt tjeneste. Publikum kontakter legevakten når det ikke er
mulig å få kontakt med fastlegen.

• Legevakt mandag – fredag og alle helger og helligdager kl.15.00-08.00.

VA



Enhet VVA har pr. 2014 totalt 18 medarbeidere. Enheten disponerer et betydelig antall kjøretøy.
Enhet VVA har behov for ca. 2000 m2 uteareal herav 1000 m2 asfaltert. Arealet benyttes til
lagring av kummer/rør materiell samt div. utstyr som tåler lagring utendørs.

VVA har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Det kan for eksempel være
hull/skader i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting.

Vannforsyning: VA har ansvar for kommunens vannforsyning og avløpsbehov.

PLAN OG UTVIKLING

Plan/utvikling omfatter tjenester som ivaretar kommunens arealplanlegging/-forvaltning,
kart/oppmåling, bygge-/ og delingssaker, kommunale avgifter, forvaltningsoppgaver innen
landbruk (jord- og skogbruk), vilt og fisk, miljø, motorferdsel i utmark, tilrettelegging av
infrastruktur, samt kommunale investeringsoppgaver. Enhetens behov er knyttet til et mindre
lagerbehov. Slakteritjenestens (fallvilt) behov er vurdert tidligere inn i Felles Driftsbygg, men
sett ut fra behov og mulige andre løsninger er dette trukket ut pga kostnadsaspektet med slike
lokaler.

FAUSKE EIENDOM KF

Fauske Eiendom KF er Fauskes kommunes eiendomsforvaltnings-organ og har som formål
å være et redskap for gjennomføring av kommunes eiendomspolitiske målsetninger.

Foretaket skal ivareta cirka 50 000 m2 eide arealer, i tillegg kommer boliger og leide arealer.
Foretakets behov er knyttet til lager/verksted.

SIVILFORSVARET

Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av
uønskede hendelser. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle
krig og er beskyttet etter Geneve konvensjonen. Avdelingens behov er knyttet til lager.

Saksbehandlers vurdering:

 Nytt felles driftsbygg vil frigjøre betydelige arealer i bysentrum, ved at enhetene flytter fra
dagens lokaler til et nytt lokale litt utenfor selve sentrum. Dermed frigjøres arealer til bruk for å
videreutvikle bysentrumet. Det gir kommunen større fleksibilitet i ønsket byutvikling.

 Et nytt felles driftsbygg vil bidra til å øke dagens beredskapskapasiteter gjennom samlokalisering
av relevante virksomheter og trening (ledelse, ansatte og utstyr). Her vil brann, ambulanse,
legevakt, sivilforsvaret og VVA være lokalisert i samme bygg.

 Stedslokalisering sammen med nye veiløsninger for RV 80 og E6 gir ikke økt risiko knyttet til
porteføljen av identifiserte risiko objekter i Fauske kommune jfr. ROS analysen 2012.



 Flytting av Brannstasjon samt VVA vil medføre en betydelig mindre risiko for ulykker knyttet til
større og tyngre kjøretøy/anleggsmaskiner, spesielt i sentrum.

 Basert på en bedriftsøkonomisk vurdering er dagens løsning ikke den beste rent økonomisk. Dette
bekreftes også gjennom ulike følsomhetsanalyser hvor forskjellige forutsetninger er endret i
”positiv” eller ”negativ” retning.

 Øvrige faktorer som ikke er kvantifisert økonomisk er også viktige, og vil medføre et enda bedre
resultat som taler for bygging av et nytt felles driftsbygg.

 Saksbehandler er av den oppfatning at de øvrige effektene, herunder frigjøring av sentrumsarealer
for videre byutvikling og en økning av kommunens beredskapskapasiteter er så betydningsfulle
at dette også vil forsterke det å bygge nytt felles driftsbygg kontra videreføring av dagens
løsning.

 Vi har i prosjektet har vist hvordan dagens løsning og nytt felles driftsbygg vil påvirke gebyrene
på vann og avløp. Gebyrøkningen fra dagens løsning til nytt felles driftsbygg er moderat for både
vann og avløp (ref. notat vedrørende gebyrer selvkostområde). Kommunens satser er fortsatt lave
sammenlignet mot andre kommuner.

 Forskjeller i gebyrene mellom dagens løsning og nytt felles driftsbygg/blålysbygg
I 2017 skulle årsgebyret fra VVA enheten for avløp ha vært kr. 2 253.- (scenario 1: dagens
løsning). Ved et nytt felles driftsbygg skulle årsgebyret ha vært kr. 2 491.- (scenario2: nytt felles

driftsbygg). En differanse på kr. 238 inklusive mva.

I 2017 skal årsgebyret fra VVA enheten for vann være kr. 3 298.- (scenario 1: dagens
løsning). Ved et nytt felles driftsbygg skulle årsgebyret ha vært kr. 3 539.- (scenario2:
nytt felles driftsbygg). En differanse på kr. 241.- inklusive mva.

 Opptrapping av årsgebyrene slik at de reflekterer de reelle kostnadene innen vann
og avløp
Dagens årsgebyrer (2016) fra VVA enheten for avløp og vann reflekterer ikke
kostnadene som kommunen har.
Administrasjonen foreslår å øke gebyrene basert på hovedplanene for avløp og vann de
neste årene, slik at de reflekterer de reelle kostnadene. Dersom det er ønskelig vil
administrasjonen legge fram opptrappingsplanen som en egen sak. Opptrappingen av
gebyrene kan gjøre raskt eller gjennomføres over flere år. Administrasjonen legger til
grunn en gradvis økning i gebyrene.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

• Arbeid med et felles driftsbygg videreføres.
Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 kroner, inklusive tomte- og
prosjekteringskostnader.

• Formannskap og kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge frem i egen
sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering.

FOR-112/16 VEDTAK-  14.06.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo nytt kulepunkt:
 Sørfold kommune inviteres til å delta i dette arbeidet.

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
FL’s forslag ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
 Arbeid med et felles driftsbygg videreføres.

Samlet investeringsramme er foreløpig beregnet inntil 131 mill. 2014 kroner,
inklusive tomte- og prosjekteringskostnader.

 Formannskap og kommunestyret ber rådmannen starte detaljprosjektering og legge
frem i egen sak investerings- og driftskostnader samt forslag til finansiering.

 Sørfold kommune inviteres til å delta i dette arbeidet.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Strategisk drifts- og eiendomsforvaltning

- En bedriftsøkonomisk vurdering av
felles teknisk driftsbygg i Fauske kommune -
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Forord
Fauske Eiendom KF har bestilt en gjennomgang av de økonomiske effektene ved å samle
alle kommunens tekniske etater og ”blålysetater i et felles driftsbygg. Det er to
hovedalternativer som skal kartlegges, analyseres og vurderes. Disse er:

• Alternativ 1: Dagens løsning på 3.443 m inklusive eksterne leiearealer2

• Alternativ 2: Nytt felles driftsbygg på 3.482m og tomt på 13.500m2 2

Vårt arbeid er forankret i bedriftsøkonomisk analyse. Hovedproblemstillingen er å:

• kartlegge, analysere og vurdere hvilket av hovedalternativene som er den minst
kostnadskrevende basert på bedriftsøkonomiske vurderingskriterier.

Arbeidet skal avdekke hvilket hovedalternativ som gir den beste løsningen. Med best menes
laveste kostnader for kommunen over tid.

Det er lagt betydelig vekt på selve prosessen i kartleggingen, analysen og vurderingene av
de økonomiske forholdene ved hovedalternativene. Dette har vært et bevisst valg, og
begrunnet ut fra at aktiv involvering av ”blålysetatene” og ressursmiljøene i kommunen er
viktig for å kvalitetssikre grunnlagsmaterialet og forankre de økonomiske analysene og
vurderingene som er gjort.

Jeg håper at arbeidet vil bli til nytte for kommunens videre utviklings- og omstillingsarbeid.

Oslo / Fauske mars 2015 / mai 2016.

Torbjørn Bjørklund

Partner BMC

~ BEDRIFTSKOMPETANSE

I flere tilfeller ønsker våre kunder som gjennomfører større omstilling og utvikling størst
mulig grad av forutsigbarhet hva gjelder kostnadene ved bruk av eksterne ressurser. Vi
ønsker derfor å tilby Statens jernbanetilsyn en fast pris på vår konsulentleveranse dersom
det er ønskelig.

Vårt tilbud er gyldig til og med 02.08.2010.

Vi ser dette som et meget interessant prosjekt, og vil trekke hele vår organisasjon med for å
sikre en vellykket gjennomføring. Dersom det er noen spørsmål, vennligst ta kontakt med:

Kontaktinformasjon: Partner Torbjørn Bjørklund
Mobil 976 52 887
Fax 22 44 47 54
torbjorn. bjorkl und@bedriftskom petanse. no.

Firmanavn: Bedriftskompetanse as
Organisasjonsnummer: 940 846 390
Besøksadresse: Akersgaten 45 (Backegården)
Postadresse: Postboks 2516, Solli, 0255 OSLO

Med hilsen

~d~ ~idrt~r(l
Torbjørn Bjørklund
Partner
Bedriftskompetanse as

~LITllllln - m



Side	5	av	26	
		

1.  Strategisk arealutnyttelse i Fauske kommune

1.1 Hovedmålene
Kommunens tjenester ytes i bygninger kommunen eier eller i leide lokaler. Barnehager og
skolebygninger gir viktige rammer for barns oppvekst, læring og utvikling. Omsorgssentrene
skal gi verdige hjem for eldre og skal legge til rette for god pleie og omsorg. Bygninger som
kulturhus, grendehus og idrettshaller er viktige arenaer for lokalsamfunnet. Gjennom sine
bygninger og anlegg presenterer kommunen seg for sine innbyggere i alle faser av deres liv.
Kommunen bidrar gjennom sin bygningsportefølje til den oppfatning innbyggerne har av
hjemstedet og kommunens omdømme.

Det er naturlig å knytte tre overordnede mål til kommunens bygg og eiendom. Målene er vist
i figuren under.

Figur 1: Overordnede mål .

Strategisk arealutnyttelse berører de to første hovedmålene. Det reiser spørsmålet om
hvordan kommunens bygg og eiendomsportefølje bør være for å sikre en optimal
arealutnyttelse og verdiene i årene framover?

Administrasjonen i kommunen og Fauske Eiendom KF har valgt å fokusere på 6
hovedområder. Et av disse områdene er felles teknisk driftsbygg i kommunen.

OVERORDNEDE MÅL FOR
KOMMUNENS BYGG OG EIENDOMMER

Overordnede mål

Tilby formålstjenlige bygg
for de tjenester som

kommunen skal yte sine
innbyggere

Bevare eller øke verdien på
eiendomsporteføljen

Sikre profesjonalitet og
effektivitet i både
forvaltning, drift,

vedlikehold, utvikling og
service av

eiendomsporteføljen
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Figur 2. Fokus i strategisk arealeffektivisering.

1.2 Hovedalternativer, problemstilling og avgrensning

1.2.1 2 hovedalternativer
Fauske Eiendom KF har bestilt en gjennomgang av de økonomiske effektene av ulike
løsninger for felles driftsbygg i Fauske sentrum. Det er to hovedalternativer. Disse er:

• Alternativ 1: Dagens løsning på 3.443 m inklusive eksterne leiearealer2

• Alternativ 2: Nytt felles driftsbygg på 3.482m og tomt på 13.500m2 2

	

1.2.2 Problemstilling og avgrensning
Problemstillingen kan belyses fra ulike innfallsvinkler. Figuren på neste side gir en enkel
illustrasjon.

6 HOVEDOMRÅDER I ARBEIDET MED
AREALEFFEKTIVISERING

1. Hensiktsmessige bygg for tjenesteproduksjonen og verdibevarende FDVU
2. Reduksjon i areal leide bygg
3. Driftsoptimalisering av tjenesteproduksjonen
4. Synergier mellom enhetene

Felles	
dri)sbygg		

Plan/	VVA	/	
Brann	

Skoler		 Helse			Barnehager	Rådhus	/
adm.bygg	

Leide	bygg	
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Figur 3. Ulike innfallsvinkler for å belyse effektene av hovedalternativer
for felles driftsbygg i Fauske kommune.

En samfunnsøkonomisk analyse er etter vår erfaring ikke vanlig å utføre i relasjon til
vurderinger av nytt felles driftsbygg.

Det er i svært begrenset grad tatt økonomiske hensyn til hvordan beredskap, service og
kvalitetsnivået vil endres. Et nytt driftsbygg antas gi forbedring av kommunens
beredskapskapasitet, service og kvalitetsnivå som følge av nye tilpassede lokaler og en mer
hensiktsmessig samlokalisering av enhetene. I tillegg vil et nytt driftsbygg frigjøre svært
sentrale arealer i sentrum av Fauske.

Vårt arbeid er forankret i bedriftsøkonomisk analyse. Hovedproblemstillingen er å:

• kartlegge, analysere og vurdere hvilket av hovedalternativene som er den minst
kostnadskrevende for kommunen basert på bedriftsøkonomiske vurderingskriterier.

Det betyr at alternativene må rangeres basert på hva som er den beste løsningen økonomisk
sett.

Vi utdyper i liten grad forskjellene i kvalitet/funksjonalitet i de to hovedalternativene.
Alternativet med nytt felles driftsbygg innebærer en klar forbedring av kommunens bygg og
eiendomsportefølje sammenlignet mot dagens løsning. Det betyr at dette alternativet vil ha
en høyere teknisk kvalitet/funksjonalitet enn alternativ 1, dagens løsning.

Gitt identifisering av den mest lønnsomme løsningen vil en relatert problemstilling være å
synliggjøre de økonomiske effektene i kommunens driftsregnskap og hvordan valg av
finansieringsstrategi påvirker investeringsregnskapet. Vi er av den oppfatning at denne
problemstillingen er utenfor vårt mandat. Administrasjonen vil dokumentere de økonomiske
effektene av bygg- og eiendomsporteføljen og hvordan kommunens strategi for finansiering
av et felles driftsbygg (og andre områder) vil påvirke investeringsregnskapet.

FORSKJELLIGE PERSPEKTIVER

Samfunnsøkonomisk	analyse	

Kvalitet	/	funksjonalitet	bygg	 Regnskapsanalyse	
(dri<s-	og	investeringsregnskap)	

Kvalitets-	og	servicenivå	i	
tjenesteyAngen	

Bedri<søkonomisk	analyse	basert	
på	livssyklusAlnærming	
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Vårt arbeid er forankret i anerkjente bedriftsøkonomiske tilnærminger og metoder.

Kartleggingen, analysen og vurderingen omfatter:

• prosjektkostnader for nybygg

• prosjektkostnader for rehabilitering

• prosjektkostnader tomt og
grunnarbeid

• årlige kostnader knyttet til FDVU
av bygg (Forvaltning, Drift,
Vedlikehold, Utvikling)

• verdi ved salg/avhending

• årlige kostnadsendringer som en
konsekvens av forandringer i
driften

• årlige kostnadsendringer som en
konsekvens av synergier mellom
ulike enheter

• realrente (nominell rente minus
inflasjon)

• tidshorisont

Arbeidet skal avdekke hvilket av hovedalternativene som er den minst kostnadskrevende for
kommunen basert på bedriftsøkonomiske vurderingskriterier.

2. Kort beskrivelse av virksomhetene som blir lokalisert i felles
driftsbygg

2.1 Salten Brann IKS

2.1.1 Salten Brann IKSs virkeområde
Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap som formelt ble opprettet 1. januar 2007.
Selskapet har det brannfaglige ansvaret for følgende kommuner i Salten;

• Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Bodø
kommune, Sørfold kommune, Hamarøy kommune, Steigen kommune og Meløy
kommune.

Ansvarsområdet strekker seg over 12.700 km og dekker cirka 75.000 innbyggere. 1102

sentralen har i tillegg varslingsoppgaver for Midt Hålogaland og Helgeland, totalt 50
kommuner.

Salten Brann IKS har samlet 350 ansatte hvorav 76 på heltid og 280 er deltidsmannskaper i
utrykningsstyrken. 18 årsverk i Forebyggende avdeling. 18 årsverk i 110 sentralen og 28 i
kasernert styrke, 4 på kompetanse, 1 i administrasjonen og avdelingsleder beredskap/
varabrannsjef, beredskap indre og ytre Salten og brannsjef.

Virksomheten er etablert på Inndyr, Våg, Sørarnøy, Nygårdsjøen, Knaplund, Bodø,
Kjerringøy, Misvær, Moldjord, Valnesfjord, Fauske , Sulitjelma, Rognan, Straumen, Innhavet,
Oppeid og Leinesfjord. I tillegg er det etablert 8 depoter. Hovedkontor og kasernert styrke er
på stasjonen i Bodø. Stasjonen i Fauske er også bemannet på dagtid med forebyggende
personell, beredskap (overbrannmester) og feiertjeneste.
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Regionen ivaretas fra hovedkontoret i Bodø og kontoret i Fauske med administrasjon og
overordnet vakt.

2.1.2 Fauske kommune
Antall innbyggere, brannberedskap og lokalisering
Fauske kommune har cirka 9510 innbyggere fordelt på om lag 1210 km . En brannstasjon2

ligger i Fauske sentrum, der beredskapsstyrken består av 20 personer fordelt på 4 lag med 5
deltidsmannskaper med 1 lag i dreiende vakt. Det er etablert røykdykkertjenester.

Det er brannstasjoner i Sulitjelma. Brannstasjonen har en beredskap på 10 personer hvorav
1 mann i dreiende vakt. Sulitjelma har røykdykkertjeneste.

Slokkevannforsyningen er delvis dekkende i kommunen, bortsett fra i området Valnesfjord og
deler av Fauske hvor vannforsyningen erstattes/suppleres med tankbil. I følge Statistisk
sentralbyrås statistikk regnes Fauske, Strømsnes (Valnesfjord) og Sulitjelma som tettsteder.
For øvrig er det spredt bebyggelse langs riks- og fylkesveinettet.

Fauske kommune har i perioden 2007-2012 hatt totalt 416 hendelser.

Innsatstid
Innsatstiden defineres i §1-5 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på
brannskadestedet. Kjøretiden som er en del av innsatstiden, beregnes etter fartsgrensen på
aktuelle strekninger. Kravene til innsatstid er bestemmende for lokalisering av
brannstasjoner. Dimensjoneringsforskriften §4-8 beskriver innsatstid for forskjellig type
bebyggelse:

1. Innsatstid skal ikke overstige 10 minutter for:
• Tettbebyggelse med stor risiko og særlig fare for rask og omfattende brannspredning
• Sykehus/sykehjem mv.(pleieinstitusjoner som krever assistert rømming, risikoklasse

6.)
• Strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende

2. Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter
3. Innsatstiden utenfor tettsteder skal ikke overstige 30 minutter

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som
kompenserer for økt risiko.

Innsatstiden for ankomst med redningsutstyr for trafikkuhell bør ikke overstige 30 minutter.
På steder med svært lav risiko for trafikkuhell kan lengre innsatstid aksepteres.

Innsatstiden er cirka 30 minutter ved innsats i Valnesfjord Helsesportsenter (krav 10
minutter). Det ble i forbindelse med Risiko og sårbarhetsanalysen i 2012 påpekt at det må
gjøres en nærmere vurdering vedrørende risikoreduserende forbyggende tiltak. Dette følges
opp gjennom tilsynsordningen for særskilte brannobjekter.

Beredskap
Beredskapen i forhold til hendelser i tunneler med dagens utrustning/oppbygging av tuneller
å anse som mangelfull, med hensyn tanke på brannbekjempelse. Innsats som kreves
kjemikaliedykkere er sannsynligvis mangelfull ved større hendelser. Tungt skinnegående
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utstyr for redning i forbindelse med brann/ulykke med transport/trafikk på Nordlandsbanen
mangler i regionen. Dette må gjøres tilgjengelig og bør plasseres på Fauske.

Muligheter for utvikling i operativ struktur
Fauske sentrum anses som en god og riktig plassering av forebyggende og innsatskapasitet.
Dersom det iverksettes en prosess som kan føre frem til bygging av ny brannstasjon i
Fauske sentrum vil det være naturlig å se valg av lokasjon i sammenheng med styrken på
Straumen i Sørfold. Det kan i en slik omlokalisering være mulig å se brannvernkapasitetene i
de to kommunene i sammenheng.

Tunnelen mellom Valnesfjord og Fauske sentrum har gjort det naturlig å vurdere
samhandling mellom Fauske sentrum stasjon og Valnesfjord stasjon i et innsatsperspektiv.
Innsatsområdet til Valnesfjord stasjon kan dekkes fra stasjon i Fauske. Valnesfjord stasjon er
lagt ned.

Kapasiteten i Sulitjelma anses nøktern i forhold til de innsatskrav som stilles. Utvikling vil
være knyttet til lokaler og innsatsmateriell i lokalområdet.

2.2 Ambulanse

2.2.1 Ambulansetjenesten er en del av Nordlandsykehuset
Ambulansetjenesten er en del av Nordlandssykehuset. Tjenesten består av 20
ambulansestasjoner og 5 ambulansebåter. Ambulansetjenesten har stor geografisk
spredning og utøver akuttmedisin og ambulansetransport til vanns og langs landeveien for
133 000 mennesker i Nordland.

Dette ansvaret hviler på avdelingens 180 medarbeidere.

Nordlandssykehusets ansvarsområde er delt inn i 7 ambulansesoner med hver sin
enhetsleder:

• Sone 1 - Bodø og Tverlandet
• Sone 2 - Ørnes, Engavågen og

Inndyr
• Sone 3 - Fauske, Saltdal og Beiarn
• Sone 4 - Steigen, Oppeid og Drag

• Sone 5 - Gravdal, Svolvær
og Moskenes

• Sone 6 - Stokmarknes, Bø og Myre
• Sone 7 - Sortland, Åse og Andenes

Tjenesten utfører i snitt omlag 19500 ambulanseoppdrag og kjører rundt 1,3 millioner
kilometer pr år.

2.2.2 Ambulansetjenesten sone 3 – Fauske, Saltdal og Beiarn
Sone 3 består av 3 stasjoner henholdsvis Fauske, Saltdal og Beiarn. Sone 3
sitt ansvarsområde strekker seg fra Sørfold i nord til Saltfjellet i sør.

Ambulansetjenesten på Fauske har to ambulanser i døgnkontinuerlig beredskap. Stasjonen
har 14 ansatte og utfører cirka 1250 oppdrag i året.



Side	11	av	26	
	

2.3 Legevakt
Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp for alle som
oppholder seg i kommunen. Dette er en lovpålagt tjeneste. Publikum kontakter legevakten
når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

• Legevakt mandag – fredag kl. 08.00-15.00 tlf. 75 60 49 00
• Legevakt mandag – fredag og alle helger og helligdager kl.15.00-08.00 tlf. 75 54 04 44

2.4 VVA
Enhet VVA har pr. 2014 18 medarbeidere. Enheten disponere et betydelig antall kjøretøy:

• 2 stk. Scania flerbruks lastebiler

• 1 stk. Volvo hjullaster

• 1 stk. Vammas veihøvel

• 1 stk. Lânnen gravelaster

• 1 stk. stor Scania sugebil

• 1 stk. liten VW spylebil

• 1 stk. VW Amarok

• 1 stk. liten MAN lastebil (steambil)

• 3 stk. Peugeot Expert

• 1 stk. VW Transporter

• 1 stk. Toyota Hi Ace

• 1 stk. kantklipper til hjullaster

• 1 stk. kostemaskin til hjullaster

• 2 stk. sandspredere til hjullaster og
Lânnen

• 1 stk. HeatWork

• 2 stk. tallerkensandspredere til
flerbruksbilene

• 1 stk. vanntank (drikkevann)

• 1 stk. kostebil tilhørende P/I

Synergier ved å slå sammen brannstasjon, ambulanse, akutt pasientmottak og
tekniske tjenester til en lokalitet.

• Kutte leieutgifter av bygg
kommunen ikke eier

• Energikostnader

• Samordne bruk av fellesrom som
dusj, kantine, møterom

• Felles verksted/vaskehall

• Kort vei for til å utforme felles
beslutninger

• Faglig fellesskap på tvers av
enhetene

• Større fellesskap – bedre trivsel

• Ved topper - samkjøre (låne)
arbeidskraft på tvers av enheter
der det er mulig

• Felles bruk av div. utstyr, verktøy
og transport

• Reduksjon av brøytekostnader
pga. effektivisering ved at en får ett
område
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Utvendig lagerområde
Enhet VVA har behov for ca. 2.000 m herav 1.000 m asfaltert. Arealet benyttes til lagring av2 2 

kummer/rør materiell samt div. utstyr som tåler lagring utendørs.

Dersom valg av utvendig lagerplass blir plassert på Dompen må det eventuelt tas høyde for
egen truck/liten hjullaster m/garasje.

Veivedlikehold
Innbyggerne kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som
svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien,
manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold
av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for
riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å
holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

• Feiing og renhold

• Fjerning av søppel

• Klipping av vegetasjon

• Rydding i kraftsoner

• Veioppmerking og skilting

• Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens
tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de allmenne erstatningsreglene.

Vannforsyning
Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene
som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom
reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal
vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi
byggetillatelse uten at vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker
drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved
vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør
det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil innbyggerne bli informert om
situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener en av
innbyggerne at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet
drikkevannsforskriften, kan vedkommende reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten
framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde stoffer som kan føre til
helseskade i vanlig bruk. Vannkvalitetsavvik som skyldes forhold i det interne ledningsnettet
hos en forbruker, er normalt ikke et kommunalt ansvar. Større mengder brannvann, for
eksempel til sprinkleranlegg, vil ikke nødvendigvis kunne leveres gjennom dette
ledningsnettet, men sikres på annen måte.

Avløp – offentlige avløp
Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett,
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avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere
vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst.

Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann
menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og
overvann/drensvann.

Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer
utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system).
Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet
ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve
rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven.
Se § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for
å hindre forurensning.

Utslippstillatelse
Eier av bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes)
offentlig avløpsanlegg, må søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis
virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann.
Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann
menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.
Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene fremgår forøvrig av
forurensningsforskriften kap.12. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av
avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår
som fremgår av tillatelsen.

2.5 Plan/Utvikling
Plan/utvikling omfatter tjenester som ivaretar kommunens arealplanlegging/-forvaltning,
kart/oppmåling, bygge-/ og delingssaker, kommunale avgifter, forvaltningsoppgaver innen
landbruk (jord- og skogbruk), vilt og fisk, miljø, motorferdsel i utmark, tilrettelegging av
infrastruktur, samt kommunale investeringsoppgaver.

Enhetens verdier er:

• Servicerettet – imøtekommende, hjelpsomme, respekt overfor kunden
• Kvalitetsorientert – troverdig, oppdatert, objektive
• Resultatorientert – effektive, finne gode løsninger

Enheten er lokalisert i dag Administrasjonsbygget på Fauske.
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2.6 Fauske Eiendom KF
Fauske Eiendom KF er Fauskes kommunes eiendomsforvalter. Enhetens formål er å være et
redskap for gjennomføring av kommunes eiendomspolitiske målsetninger og å sikre at
kommunen har hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting.

Foretaket skal ivareta cirka 50 000 m eide arealer, i tillegg kommer boliger og leide arealer.2

Foretaket har omlag 60 ansatte.

2.7 Sivilforsvaret
Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved
håndtering av uønskede hendelser. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for
beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet etter Genevekonvensjonen.

Sivilforsvaret:

• har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og
beredskapsetatene

• gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre
beredskapsaktører

• inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk

• driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende
fare

• ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig

• forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i
andre land.

Sivilforsvaret i Nordland
Nordland sivilforsvarsdistrikt omfatter Nordland fylke sør for Tysfjord samt Værøy og Røst, og
har cirka 500 tjenestepliktige i operative avdelinger.

Sivilforsvarsdistriktet har døgnbemannet vakttelefon 75 50 77 70.

• Nordland sivilforsvarsdistrikt omfatter 29 kommuner med 160 000 innbyggere

• Bistår tre politidistrikter

• Avdelinger og lagre i Steigen, Hamarøy (Innhavet), Fauske, Bodø, Meløy
(Ørnes), Rana (Mo), Vefsn (Mosjøen), Alstahaug (Sandnessjøen) og Brønnøy
(Brønnøysund)
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3. Metodisk tilnærming og analysemodell

3.1 Metodisk tilnærming

3.1.1 Livssykluskostnader for bygg
Bygg- og eiendomsporteføljen innebærer at store kostnader er forbundet med investeringer i
nybygg, ombygninger, rehabilitering, rivning og årlig forvaltning, drift og vedlikehold av
porteføljen.

Oppmerksomheten mot livssykluskostnader (LCC- Life Cycle Cost) er økende. Mange ser nå
betydningen av å vurdere investeringskostnadene i sammenheng med de etterfølgende
kostnader ved bruk av bygningen – kostnader som påløper både årlig og periodisk for å
opprettholde funksjonell og teknisk standard. I et perspektiv på 40 år eller mer er de
etterfølgende kostnadene ved bruk av bygningen i noen tilfeller større en opprinnelig
investerings-/oppgraderingskostnad.

En analyse av livssykluskostnader omfatter alle investeringer i nær framtid
(kapitalkostnaden) sammenholdt med drifts- og vedlikeholdskostnadene over et lengre
tidsperspektiv.

Vi har benyttet nåverdibetraktninger for å synliggjøre levetidskostnaden for
hovedalternativene. Årskostnaden er nåverdien av livssykluskostnadene dividert på antall år
som er lagt til grunn. I analysene er det lagt til grunn en tidshorisont på 40 år (50 eller 60 år
kan også brukes). Dette er en anerkjent og akseptert metode innen bedriftsøkonomi for å
vurdere ulike beslutningsalternativer.

3.1.2 Kostnader som følge av endringer i driften
Nytt felles driftsbygg vil til en viss grad gi anledning til å foreta endringer i selve driften av
berørte virksomheter. Dette er tatt hensyn til i de økonomiske analysene og vurderingene.
Positive og negative økonomiske endringer i hele tidsperioden inkluderes. Det legges til
grunn kun endringer i kostnadene som følge av endringer i driften. Det er liten tvil om at
differansen i kostnader som beregnes på denne måten er den samme differansen en vil få
ved å ta med totale kostnader for alternativene.

For å vurdere de økonomiske effektene av endret drift i felles driftsbygg anvendes nåverdien.
I analysene er det lagt til grunn en tidshorisont på 40 år (50 eller 60 år kan også brukes).
Dette er en anerkjent og akseptert metode for å vurdere ulike beslutningsalternativer.

Det er etablert en analysemodell for å simulere konsekvensene av ulike forutsetninger ved
felles driftsbygg og eventuelle endringer i driften.

Figuren under viser kombinasjonen av livssykluskostnader for bygg og endringer i
kostnadene som følge av endringer i driften.
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Figur 4. Sammenhengene i de bedriftsøkonomiske vurderingene.

Det er etablert en analysemodell for å simulere konsekvensene av ulike forutsetninger ved
kommunens bygg- og eiendomsportefølje.

3.2 Analysemodell og forutsetninger
Analysemodellen består av to hovedelementer. Det er de:

- økonomiske konsekvensene knyttet til investeringer i bygning og tomt, samt årlige
FDVUs kostnader

- konsekvensene relatert til endringer i driftsinntekter og -kostnader som følge av
sentralisering og samlokalisering

Samlet gir de to delene en oversikt over hvilket av hovedalternativ som er det beste basert
på bedriftsøkonomiske vurderingskriterier. Med best menes her det alternativet som er minst
kostnadskrevende for kommunen over tid.

Tabellen under gir en enkel oppsummering av forutsetningene for de to hovedalternativene.

EN KLASSISK BEDRIFTSØKONOMISK
ANALYSEMODELL ANVENDES

Alt.	2:	Ny*	
felles	

dri1sbygg	

Alt.	1:	
Dagens	

byggløsning	

Livssykluskostnader	for	bygg		
i	et	40-års	perspekCv	

Tjenestedri1	i	et	40-års		
perspekCv	

Differanse	i	total-	
kostnadene	

?
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Tabell 1: Oversikt over forutsetninger for hovedalternativene teknisk bygg Fauske sentrum.

Dagens	løsning	teknisk	
bygg	og	blålysetatene

TILGJENGELIG	AREAL
Nybygg
Eget	bygg	Brann	og	Plan	/	Brann 1165
Amulanse	og	Legevakt	/	Legevakt 812
Ambulanse
Eget	bygg	Eiendomsforvaltning	 385
Leide	arealer	VVA	/	VVA 900
Leide	lokaler	Sivilforsvaret	/	Sivilforsvaret 181
Totale	arealer	som	inngår 3443
Egne	eiendommer 2362

Tomtestørrelse

KOSTNADER	PER	M2
Prosjekteringskostnader	-	fast	7%	av	prosjekt-	og	tomtekostnadene	 4	714	780kr																								
Prosjektkostnader	nybygg	kr.	27.000.-	per	m2

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

3482
605
210
373

2049
245

3482
3482

13500

8	565	480kr																								
94	014	000kr																						

Prosjektkostnad	oppgradering	kr.	27.000.-	Eiaveien	og	kr.	22.000.-	Sjøgata.	
Dette	for	å	kunne	ivareta	TEK	10	kravene

	kr																					47	554	000	

Prosjektkostnad	oppgradering	kr.	22.000.-	leide	arealer	VVA	Kleivaveien.	
Dette	for	å	kunne	ivareta	TEK	10	kravene

	kr																					19	800	000	

Opparbeidelse	av	tomt	etc.	a	kr.	2100	per	m2

Rehabiliteringskostnader	kr.	8.000.-	per	m2	etter	30	års	drift 	kr																					18	896	000	
Rehabilitering	kr.	8000.-	per	m2	EKSTERNE	LOKALER	etter	30	års	drift		kr																							8	648	000	

Årlige	FDVUs	kostnader	kr.	550	per	m2	"halvklimatisk/kaldt	lager/garasje"			kr																										594	550	
Årlige	FDVUs	kostnader	kr.	900.-	per	m2	"varmt	rom/opphold	og	felles	
vaskehall"		

	kr																							2	125	800	

EKSTERN	HUSLEIE	PER	ÅR	
Leide	arealer	VVA	/	VVA 	kr																										540	000	
Leide	lokaler	Sivilforsvaret	/	Sivilforsvaret 	kr																										113	976	

28	350	000kr																						

	kr																					27	856	000	

	kr																							1	230	900	

	kr																							1	119	600	

-kr																																		
SUM	EKSTERN	HUSLEIE	PER	ÅR 	kr																										653	976	

DRIFTS-		OG	SYNERGIEFFEKTER
Redusert	årlig	kjøring	internt	i	VVA	(til	og	fra	Sjøgata.	Kr.400.-	per	dag.	340	
dager	i	året)
Redusert	årlige	kostnader	leie	av	dekkhus
Synergieffekter	mellom	enhetene	utenfor	kommunen
SUM	DRIFTS-	OG	SYNERGIEFFEKTER 	kr																																				-			

LEIEINNTEKTER	TIL	KOMMUNEN
Endring	i	leieinntekter	Ambulanse

	kr																																				-			

-kr																										136	000	

25	000-kr																													
-kr																																		

-kr																										161	000	

500	000-NOK																						

SALGSASPEKTER
Salgsinntekter	tomt	(ny	tomt)	 	kr																						-2	000	000	
Salgsinntekter	eksisterende	eiendommer	og	tomt.	Brann,	plan	og	Fauske	
eiendom	KF	9,75	mill.	I	tillegg	kommer	salg	av	Eiaveien	7A,	7B	og	7C	(16	
mill.).	Anslag	basert	på	Nord	Megler	as	vurdering	av	eiendommene.
SUM	SALG 2	000	000-NOK																			

INITIELLE	VERDIVURDERINGER	EGNE	EIENDOMMER	som	beholdes	i	
løsningen
Oppgraderinger -NOK																														
Nytt	felles	driftsbygg
SUM	VERDIER	BRUKT	FOR	BEREGNING	AV	RESTVERDIER -NOK																														

-25	750	000kr																					

-25	750	000kr																					

122	364	000NOK															
122	364	000NOK															
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Prosjekteringskostnader
Prosjekteringskostnadene er anslått til 7% av prosjekt- og tomtekostnaden.

Salgsinntekter
Nord Megler as har foretatt en markedsvurdering av eiendommene Sjøgata 52 med gnr. 103
og bnr. 11 og Eiaveien 7A, 7B og 7C med gnr. 103 og bnr.491. Arbeidet er utført i mai 2016.

Sjøgta 52 vurderes å ha en verdi i størrelsesorden 9,75 mill. kroner og Eiaveien om lag 16.
mill. kroner. Dette legges til grunn i de økonomiske analysene.

Kostnader nybygg og tilpasninger/rehabiliteringer eksisterende nybygg
Dagens alternativ krever nødvendig oppgraderinger. Kostnadene for rivning og
rehabiliteringer er anslått til kr. 67,5 mill. kroner for å tilfredsstille TEK10 kravene.
Prosjektkostnader rehabilitering av Sjøgata er anslått til kr. 22.000.- per m .2

• Dagens brannstasjon er for liten. Dette gjelder både kontordel og vognhall. Stasjonen
ble bygd tidlig på 1980 tallet og var etter datidens behov og krav stor nok.

• Ut fra dagens materiell og bemanning er den for liten. Brann har per i dag ikke plass
til alt materiell jfr. lager på Finneid kai og garasjeanlegg ved ambulansen.

• Inneklima er av dårlig kvalitet, og det er ikke montert ventilasjonsanlegg i kontordelen.
• Det er fire heltidsansatte på Fauske brannstasjon som fordeles på to kontorer.

Ombygging på stasjonen i forbindelse med økning av kontorplasser har medført at
møterom har blitt for lite.

• Brann har per i dag ikke mulighet for dusjanlegg/garderober for damer.
• Kompressor for ladding av pusteluft står i et usunt miljø og må flyttes til egnet rom,

dette må bygges.
• Vær og vindtetting er av dårlig kvalitet så fyringsutgiftene er høye.
• Etter nye forskrifter er det per i dag ikke muligheter for å anordne garderober med ren

og skitten sone, dette vil komme som et krav.
• Dagen plassering av brannstasjonen er ugunstig i forhold til at sentrum er utvidet.

I tillegg til behovet for oppgradering av brannstasjonen i dagens løsning, er det også behov
for å oppgradere arealene til Ambulanse/Legevakt i Eiaveien (prosjektkostnad rehabilitering
kr. 27.000.- per m ) og leide arealer hos VVA i Kleivaveien (prosjektkostnad rehabilitering kr.2

22.000.- per m ). VVAs kontrakt er utformet slik at en oppgradering må bekostes av enheten2

selv.

I det andre hovedalternativet nytt felles driftsbygg, er en prosjektkostnad på kr. 27.000.- per
m nybygg lagt til grunn.2

Etter 30 års drift er det lagt inn kostnader for oppgraderinger av tak, vinduer, vegger etc.
Kostnaden er estimert til kr. 8.000.- per m .2

Kostnader tomt
For alternativet med et nytt felles driftsbygg er tomtekostnadene relevante. Her er det viktig å
merke seg at det ikke bygges underetasje. Opparbeidelse av tomt er av den grunn anslått til
kr. 2.100.- per m . Nødvendig tomtestørrelse er vurdert til 13.500 m .2 2

Kostnader til brakkerigg for tjenesteproduksjon
Det er ikke tatt hensyn til eventuelle behov for alternative lokaler i selve byggeperioden.
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Årsaken er at det finnes arealer som muliggjør fleksibilitet i byggeperioden. Salg av bygg
skjer først i 2017. Dette er etter avslutning av byggeperioden.

FDVU kostnader: Drift av byggene – Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU)
Målet med Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU) er at bygningene skal fungere
optimalt over hele byggets levetid. Med optimal funksjon menes den best mulige
kombinasjon av godt inneklima, riktig energibruk og godt bygningsmessig vedlikehold
innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

FDVU er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDVU-kostnader) gjennom
bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til rivning/sanering.

Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av
bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk
planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske
installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner,
forsyning av vann, energi, samt renhold og renovasjon.

Vedlikehold er oppgaver knyttet til det å opprettholde bygningen og tekniske installasjoner på
et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til tiltenkt formål. Utskiftninger av
bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen defineres som vedlikehold.
Forebyggende vedlikehold (rutinemessig/periodisk) er arbeider som utføres på grunn av
forventet slitasje i den hensikt å motvirke forfall. Ikke-planlagte arbeider for å rette opp
skader/mangler representerer akuttvedlikehold.

Utvikling er oppgaver som skal sikre at byggverket opprettholder dets verdi over tid i forhold
til nye krav fra brukere, innbyggere og myndigheter.

FDVU skal opprettholde bygningens verdi over lang tid. Dette krever god planlegging og
systematisk arbeid. Bygningen skal fungere godt for alle ytre klimabelastninger og planlagt
bruk gjennom året. Bygget med sine tekniske anlegg skal også kunne utvikles og fornyes
etter hvert som kravene til bruk av bygningen endres (FDVU-Utvikling).

Kravene til funksjon og kvalitet endrer seg med tiden, slik at selv om bygningen holdes på
den kvalitet den hadde som ny, så vil det med årene oppstå et gap mellom forventet kvalitet
og opplevd kvalitet. De som velger bort fornying og oppgradering vil oppleve at gapet mellom
nye krav og opplevd tilstand etter hvert kan bli stort, og med påfølgende misnøye blant
brukere og ansatte.

Holte Prosjekt FDV-nøkkelen for 2011 opererer med FDV-kostnad på kr. 1 213.- per m 2

eksklusive merverdiavgift, og omfatter:

• Forvaltning: Skatter og avgifter, forsikringer, administrasjon

• Drift: Løpende drift (snømåking og lignende), renhold og energi

• Vedlikehold: Løpende vedlikehold og utskiftning av delkomponenter

Tallene som er lagt til grunn i de økonomiske beregningene for Fauske kommune er kr. 900.-
per m . For områder som er halvklimatisk/kaldlager og garasje er kostnadene per m2 2
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kr. 550.-. Dette er på samme nivå som Fauske Eiendom KF bruker som referanse. Nedenfor
gis en oversikt over FDVU kostnadene som er lagt til grunn i de økonomiske analysene. Det
kan være variasjoner mellom byggene hva gjelder nivåene, spesielt innenfor drift. De
samlede FDVU kostnadene gir et godt uttrykk for situasjonen i kommunen etter nybygg,
rehabilitering og oppgradering av byggene.

Tabell 2. FDVU kostnadene for bygg.

FDVU kostnadene Kr. per m2

Forvaltning: kr. 50.- per m 2

Drift: (kr. 650.- per m )2

Løpende teknisk drift kr 150.- per m2

Renhold kr 195.- per m2

Energi kr 220.- per m2

Vann og avløp kr 25.- per m2

Avfall kr 20.- per m2

Vakt og sikring kr 20.- per m2

Utendørs kr 20.- per m2

Vedlikehold: kr 180.- per m2

Utvikling: kr 20.- per m2

FDVU totalt: kr. 900.- per m2

Ekstern husleiekostnader per år
I dagens situasjon er årlige husleiekostnader inkludert. Samlet utgjør disse kr. 653.976.-

Ekstern husleie per år (inntekt)
Ved et nytt felles driftsbygg er det lagt inn en endring i ekstern årlig husleie fra Ambulanse på
kr. 500.000.- i forhold til dagens situasjon.

Driftsendringer
Det legges opp til svært få endringer i driften av enhetene i forhold til dagens løsning. Et
felles driftsbygg vil gi mindre internt transport for VVA. Årlig besparelse vil være i
størrelsesorden kr.136.000.- per år. I tillegg er det muligheter for å redusere leide areal for
dekk (dekkhotell) i størrelsesorden kr. 25.000.- per år. Totalt utgjør driftseffektene en
reduksjon i kostnadene per år på kr. 161.000.-.

Synergier ved samlokalisering
Økonomiske synergier mellom enhetene er ikke estimert.
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Tidshorisont 40 år
Analysene er utført på grunnlag av en tidshorisont på 40 år. Dette er i samsvar med
anbefalingene innen fagområdet og fra Fauske Eiendom KF. Det er også gjennomført
simuleringer dersom tidshorisonten endres fra 40 til 50 år.

Verdi av bygg etter 40 års drift
Restverdien etter 40 års drift er hensyntatt. Det er foretatt 1,5% nominelle årlige
saldoavskrivninger for å estimere verdien av byggene.

Realrente 4%
Det er lagt til grunn en realrente på 4% i en 40 års tidshorisont. Realrente er lik nominell
rente minus inflasjon. Inflasjonen er anslått til 2 %. Det er gjennomført simuleringer dersom
realrenten endres. En realrente på 4% er i samsvar med oppfatningene innen fagområdet og
fra Fauske Eiendom KF.

4. Nytt felles driftsbygg er det beste alternativet rent
bedriftsøkonomisk
Et nytt felles driftsbygg med et bygningsmessig areal på 3.482m og en tomt på 13.500m gir2 2

en nåverdi på kr. 121 306 473.-. Dagens løsning har en nåverdi på kr. 127 278 959.
Differansen i nåverdi for disse to hovedalternativene over 40 år er kr. 5 972 485.-. Dette i
favør av nytt felles driftsbygg.

Det er kostbart å opparbeide nødvendig tomt for et felles driftsbygg fordi grunnforholdene i
Fauske sentrum er meget utfordrende. Tomtekostnadene utgjør hele 30% av sum
investeringer. Tomtearealet er 13.500 m .2

Nåverdien av de to hovedalternativene er presentert i tabellen under.

Tabell 3. Nåverdien hovedalternativene.

4.1 Følsomhet av ulike faktorer
Det er foretatt en følsomhetsanalyse av ulike faktorer for å vurdere hvor robust nytt felles
driftsbygg er som beste løsning.

4.1.1 Endringer i kostnadene for opparbeidelse av tomt
Referansekostnadene for opparbeidelse av tomt er kr. 2.100.- per m . Dersom2

opparbeidelsen av tomt blir lavere, kr. 1.600.- per m , vil nytt felles driftsbygg være betydelig2

bedre alternativ enn dagens løsning rent økonomisk.

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

127	278	959										 66	631	638																		49	781	132																		11	967	455																		 -																																					-																															7	851	636																				-1	777	993																			-7	174	910																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

121	306	473										 121	051	664																43	013	050																		-																															-2	946	225																									-9	149	766																			7	940	574																				-22	891	656																	-15	711	168																	
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Referansekostnadene for opparbeidelse av tomt er kr. 2.100.- per m . Dersom2

opparbeidelsen av tomt blir høyere, kr. 2.600.- per m , vil det dagens løsning og nytt felles2

driftsbygg være like gode rent økonomisk enn alt annet likt.

4.1.2 Endringer i kostnadene til nybygg og tilpasninger i eksisterende bygg
Referansekostnadene for nybygg er kr. 27.000.- per m . Kostnader til tilpasninger (rivning,2

rehabilitering og oppgradering) av eksisterende bygningsmasse er henholdsvis kr. 27.000.-
(Eiaveien) og kr. 22.000.- (Sjøgata og Kleivaveien) per m .2

Referansekostnader Endringer i
referansekostnader
(reduksjon kr. 2.000.-
per m )2

Nybygg Kr. 27000.- per m 2 Kr. 25.000.- per m 2

Kostnader til tilpasninger Eiaveien (rivning,
rehabilitering og oppgradering) Kr. 27.000.- per m 2 Kr. 25.000.- per m2

Kostnader til tilpasninger Sjøgata og
Kleivaveien (rivning, rehabilitering og
oppgradering)

Kr. 22.000.- per m 2 Kr. 20.000.- per m 2

Dersom kostnadene for nybygg og tilpasninger er kr. 2.000.- lavere enn
referansekostnadene vil det beste alternativet være nytt felles teknisk driftsbygg alt annet likt.
Forskjellen i nåverdi er 6,8 mill. kroner.

Referansekostnadene for nybygg er kr. 27.000.- per m . Kostnader til tilpasninger (rivning,2

rehabilitering og oppgradering) av eksisterende bygningsmasse er henholdsvis kr. 27.000.-
(Eiaveien) og kr. 22.000.- (Sjøgata og Kleivaveien) per m . Hva skjer dersom2

referansekostnadene for nybygg og tilpasninger av bygg økes med 2.000.- per m ?2

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

127	278	959										 66	631	638																		49	781	132																		11	967	455																		 -																																					-																															7	851	636																				-1	777	993																			-7	174	910																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

115	286	843										 114	374	057																43	013	050																		-																															-2	946	225																									-9	149	766																			7	940	574																				-22	891	656																	-15	053	192																	

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

127	278	959										 66	631	638																		49	781	132																		11	967	455																		 -																																					-																															7	851	636																				-1	777	993																			-7	174	910																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

127	326	104										 127	729	271																43	013	050																		-																															-2	946	225																									-9	149	766																			7	940	574																				-22	891	656																	-16	369	144																	

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

121	880	026										 60	939	349																		49	781	132																		11	967	455																		 -																																					-																															7	851	636																				-1	777	993																			-6	881	553																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

115	095	998										 114	162	352																43	013	050																		-																															-2	946	225																									-9	149	766																			7	940	574																				-22	891	656																	-15	032	331																	
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Referansekostnader Endringer i
referansekostnader
(økning kr. 2.000.- per
m )2

Nybygg Kr. 27000.- per m 2 Kr. 29.000.- per m 2

Kostnader til tilpasninger Eiaveien (rivning,
rehabilitering og oppgradering) Kr. 27.000.- per m 2 Kr. 29.000.- per m 2

Kostnader til tilpasninger Sjøgata og
Kleivaveien (rivning, rehabilitering og
oppgradering)

Kr. 22.000.- per m 2 Kr. 24.000.- per m 2

I dette tilfellet vil det beste alternativet være nytt felles driftsbygg alt annet likt. Forskjellen i
nåverdi mellom alternativene er 5,16 mill. kroner.

4.1.3 Endring av gevinster ved sentralisering og samlokalisering
I kartleggingen og analysene er det lagt til grunn inntil kr. 161.000.- per år i
kostnadsreduksjoner ved sentralisering av driften. Endringene gjelder VVA virksomheten.
Gevinstene ved samlokalisering av enhetene er vurdert til kr. 0.- per år.

Hva skjer viss vi ”dobler” kostnadsreduksjonene til kr. 322.000.- per år og
samlokaliseringseffektene kr. 100.000.- per år fra dagens nivå? Hovedalternativ nytt felles
driftsbygg er også i dette tilfellet det beste rent bedriftsøkonomisk. Forskjellen i nåverdi for
hovedalternativene er 10,7 mill. kroner.

Økning i kostnadsreduksjoner og samlokaliseringsgevinstene har stor betydning for det totale
kostnadsnivået.

4.1.4 Endring av tidshorisont (fra 40 til 50 år)
Dersom tidshorisonten økes fra 40 år som er tidsreferansen til 50 år vil nytt felles driftsbygg
være det beste alternativet rent bedriftsøkonomisk. Forskjellen mellom hovedalternativene er
i nåverdi 4,1 mill. kroner.

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

132	677	891										 72	323	928																		49	781	132																		11	967	455																		 -																																					-																															7	851	636																				-1	777	993																			-7	468	266																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

127	516	949										 127	940	976																43	013	050																		-																															-2	946	225																									-9	149	766																			7	940	574																				-22	891	656																	-16	390	005																	

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

127	278	959										 66	631	638																		49	781	132																		11	967	455																		 -																																					-																															7	851	636																				-1	777	993																			-7	174	910																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

116	530	296										 121	051	664																43	013	050																		-																															-7	722	403																									-9	149	766																			7	940	574																				-22	891	656																	-15	711	168																	

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

136	305	851										 66	631	638																		54	030	197																		12	988	936																		 -																																					-																															7	851	636																				-1	777	993																			-3	418	563																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

132	170	809										 121	051	664																46	684	426																		-																															-3	197	699																									-9	930	744																			7	940	574																				-22	891	656																	-7	485	756																			
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4.1.5 Endring av realrenten
Realrenten er i vår referanse 4%. Dersom den reduseres til 3,5% vil hovedalternativ nytt
felles driftsbygg fortsatt være mest gunstig økonomisk for Fauske kommune alt annet likt.
Forskjellen i nåverdi er 10,4 mill. kroner.

Realrenten er i vår referanse 4%. Dersom den økes til 4,5% vil nytt felles driftsbygg være det
beste alternativet rent bedriftsøkonomisk alt annet likt. Forskjellen er 2,2 mill. kroner i
nåverdi.

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

133	117	168										 67	276	977																		54	230	690																		13	037	135																		 -																																					-																															9	160	851																				-1	803	885																			-8	784	600																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

122	708	199										 122	224	071																46	857	661																		-																															-3	209	565																									-9	967	594																			9	264	619																				-23	225	025																	-19	235	967																	

TOTALT Investeringer	
FDVU-kostnader	

egne	bygg
Ekstern	husleie	

Gevinster	av	
drift/samlokalisering

Eksterne	
leieinntekter

Oppgradering SALGSASPEKT Restverdi

Dagens	løsning	teknisk	bygg	og	
blålysetatene

121	971	951										 65	995	540																		45	840	297																		11	020	072																		 -																																					-																															6	734	506																				-1	752	593																			-5	865	871																			

Nytt	felles	driftsbygg	inkl.	
blålysetatene	på	3482	m2	

119	767	047										 119	896	046																39	607	998																		-																															-2	712	992																									-8	425	441																			6	810	790																				-22	564	638																	-12	844	716																	
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5 Oppsummerende konklusjon
Det er to hovedalternativer henholdsvis dagens løsning med bruk av flere bygg, eller et felles
teknisk driftsbygg i kommunen. Tabellen under gir en oppsummering av både økonomiske
og ikke økonomiske vurderingsfaktorer. + indikerer en positiv effekt, – indikerer en negativ
effekt, mens 0 indikerer ingen effekt/svært liten effekt.

Tabell 3. Oppsummering av ulike vurderingsfaktorer.

Faktorer Hovedalternativ
dagens løsning

Hovedalternativ nytt
felles driftsbygg

Økonomisk beste løsning - +
Frigjøre store sentrumsarealer ved
flytting ut av dagens lokaler - +
Større beredskapskapasiteter
gjennom samlokalisering og trening
av ledelse, ansatte og utstyr

- +

Bedre muligheter for sambruk av
utstyr og lokaliteter - +
Bedre stedslokalisering i forhold til
ny trase for E6 og RV80 - +
Bedre tilpasset bygg i forhold til
brukernes- og virksomhetenes
behov

- +

Bedre muligheter for kvalitets- og
servicehevning av tjenestene 0 +

Ved et nytt felles driftsbygg i kommunen vil man få:

• Frigjort store sentrumsarealer for videreutvikling av byen.
o Det er kommet forslag til alternativ bruk av områdene i Eiaveien 7A, 7B, 7C.

Arealet er på over 28.000 m . Reguleringsplanen sier en utnyttelsesgrad på2

35%, eller 40% inkludert parkeringsarealer, og mønehøyde på 8,5 meter.
Området kan utvikles til et selvbyggerområde i sentrum av Fauske og hvor
kjøperne har store muligheter for egeninnsats.

• Større beredskapskapasiteter og treningsmuligheter i kommunen
o gjennom samlokalisering av relevante virksomheter (Brann, legevakt,

ambulanse, sivilforsvaret og VVA)
§ ledelse
§ ansatte
§ utstyr

• Bedre muligheter for sambruk av utstyr og lokaliteter
o i ordinær drift
o ved ”arbeidstopper”

• Bedre stedslokalisering i forhold ny trase for E6 og RV80
• Nybygg tilpasset behovene til brukerne og virksomhetene
• Bedre muligheter for service og kvalitetshevning av tjenestene
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Det er mange steder i Fauske sentrum hvor grunnforholdene er utfordrende. Dette er også
tilfellet for lokaliseringen av nytt felles driftsbygg. Opparbeidelse av ny tomt er kostbart, men
helt nødvendig dersom kommunen ønsker et felles driftsbygg for relaterte virksomheter.

Basert på en bedriftsøkonomisk vurdering er nytt felles driftsbygg den beste løsningen rent
økonomisk. Dette bekreftes også gjennom ulike følsomhetsanalyser hvor forskjellige
forutsetninger er endret i ”positiv” eller ”negativ” retning.

Øvrige faktorer som ikke er økonomisk kvantifisert understøtter alternativet om å bygge nytt
teknisk driftsbygg.
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Sammendrag:

Fauske Eiendom KF har siden våren 2013 hatt ansvaret for forvaltingen av Fauske kommune
sine utleieboliger. Fauske kommune har boliger i borettslag, boliger som er innleid for videre
utleie og boliger som vi eier selv.

Vi har i de senere år ikke fornyet de generelle boligene, de boligene som ikke er ment for
bestemte «grupper» av leietakere. Det har vært bygd 6 små boenheter i Blåskjellveien som i stor
grad tildeles søkere som mottar bistand fra rus- og psykisk helsetjeneste, og Torggata som
tildeles søkere som mottar bistand fra miljø- og habiliteringstjenesten.

Kommunestyret i Fauske har bestemt at Fauske kommune skal ta imot 48 flyktninger pr. år.
Nyankomne flyktninger får leiekontrakt på 5 år (dette er den tiden de er på
introduksjonsprogrammet). Det vil da si at vi i løpet av 5 år har behov for 240 boenheter hvis vi
bare mottar enslige flyktninger. Vi ser også at det er en utfordring å få flyktningene til å flytte ut
fra kommunal bolig etter 5 år – dette fordi det er lite boliger på det private leiemarkedet.

Vi har i tillegg sett et økende behov for bolig blant sårbare unge i etableringsfasen, disse har
behov for hybler evt. små leiligheter til å komme seg ut fra barndomshjemmet. Årsaken til at de
ikke klarer å skaffe seg bolig på det private markedet er som tidligere nevnt at det er lite boliger
på det private leiemarkedet, og i tillegg ser vi at mange sliter psykisk og ikke tør å prøve seg på
det private markedet.

Fauske kommune har en tildelingsgruppe som jobber svært godt sammen når det gjelder tildeling
av kommunale boliger. De som tildeles boliger pr. tiden har svært ofte bistand fra det offentlige
(barnevern, rus- og psykisk helsetjeneste, miljø- og habilitering). Dette er i mange tilfeller
grupper som ikke så lett kommer seg inn i det allerede pressede markedet.



Vi ser at vi for å dekke vårt behov for boliger bør dreie eiendomsmassen fra å være i borettslag
til å være selveid. Vi vil da ha full råderett og kan selv bestemme hvem som skal inn i boligene,
uten å gå via framleie i borettslag (styrene i borettslagene kan avslå søknad om framleie).

Vi foreslår å selge 5 borettslagsleiligheter og 1 enebolig for å medfinansiere nybyggene. Det er
vanskelig å tallfeste dette, men vi vil regne med at vi få rundt 3,5 millioner kr ved et slikt salg.

Fauske Eiendom KF har i en tid jobbet for å fremskaffe flere boliger til utleie i Fauske
kommune. Det har vært søkt om tilskudd fra Husbanken på 3 ulike prosjekter. Vi fremmer her
sak på 2 av prosjektene.

Saksopplysninger:

Prosjekt 1.: Myrveien 15
I oktober 2014 brant det en 4-mannsbolig i Myrveien 15. Vi har nå sett på reguleringsplanene og
tegnet nytt bygg for denne tomta. Det foreslås å bygge 10 nye boenheter på denne tomta – dette
er innenfor reguleringsplanens bestemmelser. Her er gitt kr. 3.676.000,- i tilskudd fra
Husbanken. I tillegg har vi her forsikringsutbetaling fratrukket utgifter, på kr. 4.000.000.
Kostnadsramme: kr 16.000.000,-

Prosjekt 2.: Tareveien 18
På denne tomta var det tidligere et brakkebygg. Dette ble revet for en del år siden, da det var
tenkt å ha et samarbeid med Fauske vg. skole om bygging av passivhus. Dette prosjektet ble
skrinlagt da Fauske vg. skole la ned denne linja. Siden har tomta stått ubrukt. Det forslås å bygge
4 boenheter på denne tomta – dette er innenfor reguleringsplanens bestemmelser. Her er gitt kr.
1.320.000,- i tilskudd fra Husbanken.
Kostnadsramme: kr 6.000.000,-

Husleiekostnader pr m2:
Det er innført kostnadsdekkende husleie for boliger eid av Fauske kommune, dette slik at
kapitalkostnader/byggekostnader ikke vil influere på kommunens driftskostnader.

Kostnadsmatrise:

Prosjekt Kostnad Tilskudd Husbank Egne midler Lånebehov
Myrveien 15 kr. 16.710.000,- kr. 3.676.000,- kr. 4.000.000,- kr. 9.034.000,-
Tareveien 18 kr.   6.000.000,- kr. 1.320.000 kr. 4.680.000,-

Vedlagt finner dere ytterligere beskrivelse av de ulike prosjektene, med tegninger av byggene,
samt situasjonsplan for tomtene.

Saken er behandlet i styret til Fauske Eiendom KF, sak 48/15.

Saksbehandlers vurdering:



Fauske kommune har behov for flere utleieboliger som er av nyere dato og som vi i sin helhet
eier selv. Dette vil over tid føre til en mer forutsigbar situasjon når det gjelder mottak av
flyktninger, og overfor kommunens innbyggere med behov for å leie kommunal bolig.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Kommunestyret gir Fauske Eiendom KF i oppdrag å bygge 14 nye boenheter fordelt slik:
10 boenheter i Myrveien 15
4 boenheter i Tareveien 18

Boligene forutsettes selvfinansierende etter at byggeperioden er ferdig.

Fauske kommune tar opp lån kr.13.714.000.- for full finansiering av byggingen.

FOR-107/16 VEDTAK-  14.06.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kommunestyret gir Fauske Eiendom KF i oppdrag å bygge 14 nye boenheter fordelt slik:
10 boenheter i Myrveien 15
4 boenheter i Tareveien 18

Boligene forutsettes selvfinansierende etter at byggeperioden er ferdig.

Fauske kommune tar opp lån kr.13.714.000.- for full finansiering av byggingen.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Sak 48/15  Etablering  av kommunale  boenheter,  Fauske Eiendom  KF

Sammendrag

Fauske Eiendom KF ser behov for flere utleieboliger , da spesielt rettet mot flyktninger men også mot
andre vanskeligstilte på boligmarkeder.

Husbanken har en del midler som det kan søkes på for å etablere utleieboliger. Vi har søkt på
tilskuddsmidler til de prosjektene som behandles i denne saken.  Søknaden ble sendt før saken har
vært til behandling fordi Husbanken fikk en del ekstra midler til formålet, og søknadsfristen var
relativt kort .

1 Innledning

1.1 Kommunale boenheter
Fauske kommune har pr. 18.01.2015 125 kommunale utleieboliger. Dette fordeler seg på
selveide boliger, boliger i borettslag og boliger vi leier inn til videre utleie .

1.2 Utfordringer
Fauske kommunestyre vedtar hvert år at vi skal ta imot flyktninger som er bosettingsklare fra
mottak rund i Norge. I  2015 ble det vedtatt at vi skulle ta imot 48 flyktninger, dette kommer i
tillegg til familiegjenforeninger .

Tidligere har vi opplevd at flyktninger som har blitt bosatt i Fauske kommune har forlatt
kommunen etter endt introduksjonstid (5 år). Vi ser nå at stadig flere blir boende .
Utfordringen ligger da i å få de ut på det ordinære leie eller eiemarkedet. Det tar ofte mer
enn 5 år og gjøre dem klare for dette. De blir da boende i kommunal bolig .  Vi får da ikke
frigitt boliger for å ta imot nye grupper med flyktninger.

1.3 Innleie til videre utleie
Vi har nå hatt annonser ute for å leie inn flere boliger til videre utleie, da spesielt til
flyktninger. Vi har fått mange henvendelser, og har inngått en del kontrakter. Vi ser at dette i
mange tilfeller blir en dyr løsning.

1.4 Integrering
Vi opplever også at ved å leie inn eneboliger og etablere bofellesskap for flere flyktninger så
blir det lite integrering med nordmenn. Integreringsenheten har uttalt at de ønsker at vi skal
bosette flyktninger og nordmenn i samme hus slik at de da naturlig vil omgås. Det er også et
sterkt ønske å etablere egne boenheter til flyktningene i stedet for å måtte etabler
bofellesskap.

1.5  Forslag til løsning

Vi ser at en forutsetning for bosettingen er at kommunen tilføres økt kapasitet på
boligmarkedet fordi særlig utleiemarkedet er presset. Det betyr ikke at en ønsker å samle
bare flyktningene i de nye boligene . Vi ser for oss at boligene vil tildeles flyktninger og andre
boligsøkere i forholdet 50/50.
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Sak 48/15  Etablering  av kommunale  boenheter,  Fauske Eiendom  KF

Vi ønsker å  bygge 3 ulike bygg for å kunne etablere  boliger  for bosetting  av flyktninger  og
nordmann.

2 Boligene - en kort presentasjon

2.1 Myrveien 15

Bakgrunn
Fauske kommune hadde tidligere 2, 4-mannsboliger i Myrveien.  Den ene brant og ble
totalskadet i oktober 2014 - Myrveien 15 .

Vi planlegger nå å erstatte den nedbrente 4-mannsboligen med en bolig med lO-boenheter .
Boligene blir fordelt over 2 bygg.  Tiltaket er initiert ved at Fauske kommune har ambisjoner
om å øke mottak av flyktninger.

Kommunen har for øvrig også behov for flere utleieboliger til våre boligsøkere. Vi ser at vår
mulighet til å gi alle et godt sted og bo blir begrenset på grunn av manglende boliger .

Beliggenhet
Tomta som er valgt for disse boligene er i kommunal eie - og har tidligere vært bebygd med
en 4-mannsbolig.  I  kommunedelplanen er den da naturlig nok regulert til boligformål. Tomta
ligger i Myrveien.  Tomta er stor, da den tidligere rommet 2, 4-mannsboliger. Vi erstatter den
ene. Det nye bygget som vi har fått tegnet er innenfor reguleringsplanene for området.

Hvorfor valgt størrelse
Vi har her valgt å utnytte tomta mest mulig. Dette med å plassere 10 boenheter på den.
Grunnen til at vi har valgt boliger med ulik størrelse er for å få utnyttet tomta best mulig,
men også at vi skal kunne tildele boliger til enslige og til store familier. Vi mener at dette er
den beste måten å få til en integrering på.

Integrering
For å få til en størst mulig grad av integrering har vi har planer om at boligene i dette
prosjektet skal tildeles med halvparten til flyktninger og halvparten til andre vanskeligstilte.
Vi har hatt dette som tema i planleggingsmøter med Integreringsenhetens leder som mener
at dette er den beste løsningen.

Oppfølging
Boliger der det bosettes flyktninger med første gangs etablering får god oppfølging fra
Integreringsenhetens hjemmekonsulenter.

Uteområdet
Tomten utnyttes maksimalt, det settes av plass til parkering, skjult søppelanlegg, sykkelboder
og til grøntareal.

Området det skal bygges i
Tomten vi her ønsker å bygge på er i et relativt nytt etablert byggefelt. I  sør grenser tomta
mot en kommunal vei, mot vest til en enebolig samt et stort grøntareal , nord grenser tomta

3



Sak 48/15  Etablering  av kommunale  boenheter,  Fauske Eiendom  KF

til en kommunal  vei samt eneboliger.  Mot  øst er det rekkehus  med boliger  som delvis leies ut
og som delvis er selveid.

Hvorfor  valgt  størrelse
Vi har her valgt å  utnytte  det potensialet  til bygg ing  som var på tomta .  Vi skal erstatte  en 4 -
mannsbolig  som brant  ned til grunnen  i oktober  2014. Da vi startet  undersøkelsene  rundt
denne adressen viste det seg at det var en stor uutnyttet  del av tomta.  Når vi nå har valgt å
bygge lO-mannsbolig  her så er det med tanke  på at vi skal utnytte  tomta  bedre.  Bygget blir
ført opp som 2 boliger  med en «gangvei»  imellom.  Vi mener  at dette  vil gi bygget preg av å
være to bygg i stedet  for et stort  bygg.

Vi har her planlagt  5 ulike størrelser  på boenhetene.  Vi vil da ha større  mulighet  til å tildele
bolig ut fra behov  hos boligsøker.  Det som er litt spesielt  her er at vi har valgt å ha 2 l-roms
boliger.  Her tenker  vi at enslige kan bo.

Brukergrupper på bygget
Her tenker  vi at bygget skal tildeles  flyktninger  og andre vanskeligstilte  med halvparten  til
hver av gruppene.

Kostnad
Byggekostnader  i dette  prosjektet  (kr .  30.000,-  som kvadratmeterpris)

Leilighetene  e r ulike i størrelse .  Bygget oppføres  i 2 etg .  så det vil være 2 identiske  etasjer
som oppføres .  Det vil altså være 2 leiligheter  av hver fra 1-5 .

Hvis vi da forutsatt  en kalkulert  rente  på 4%, og en nedbetalingstid  på 50 år. Dette  ut fra
dagens FDV kostnader .

Leilighet  nr: St{i!rrelse: Byggekostnad : Husleie
Leilighet  l , 84,4 m2 (4 -roms): kr.  2.532.000 kr.  11.593,-
Leilighet  2, 47,9 m2 (2-roms): kr.  1.437.000 kr.  6.917,-
Leilighet  3, 27,8 m2 (l -roms): kr. 810.000 kr.  4.246,-
Leilighet  4, 51,8 m2 (2 -roms): kr.  1.554.000 kr.  7.416, -
Leilighet  5, 67,4 m2 (3 -roms): kr.  2.022.000 kr  9.411,-

Totale  byggekostn: kr. 16.710.000,-

2.2  Tareveien 18

Bakgrunn
Tiltaket er initiert ved at Fauske kommune har ambisjoner om å øke mottak av flyktninger.

Kommunen har for øvrig også behov for fle re utleieboliger til våre boligsøkere. Vi ser at vår mulighet
til å gi alle et godt sted og bo blir begrenset på grunn av manglende boliger.

Beliggenhet
Tomta som er valgt for disse boligene er i kommunal eie - og er i kommunedelplanen for Fauske
regulert til boligformål. Tomta ligger i Tareveien.  Tomta er 788m2, 15% av dette kan bebygges , det
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inngår ikke garasje i dette  arealet.  I  følge vår byggesaksbehandler  kan vi søke om 25% utnyttelse  og
dette  vil bli innvilget .  Det kan bygges i 2 etg., uten at høyde er spesifisert .

Hvorfor valgt størrelse
Vi har her valgt å utnytte tomta mest mulig .  Dette med å plassere 4 boenheter på den. Grunnen til at
vi har valgt boliger med lik størrelse er for å få utnyttet tomta best mulig.

Integrering
For å få til en størst mulig grad av integrering har vi har planer om at boligene i dette prosjektet skal
tildeles med halvparten til flyktninger og halvparten til andre vanskeligstilte . Vi har hatt dette som
tema i planleggingsmøter med Integreringsenhetens leder som mener at dette er den beste
løsningen .

Oppfølging
Boliger der det bosettes flyktninger med første gangs etablering får god oppfølging fra
Integreringsenhetens hjemmekonsulenter.

Uteområdet
Tomten utnyttes maksimalt, det settes av plass til parkering, søppeldunker, sportsboder og til
grøntareal.

Området det skal bygges i
Tomten vi her ønsker å bygge på e r i et etablert byggefelt. I  sør grenser tomta mot en kommunal vei,
mot vest til en barnehage samt bowlinghall, nord grenser tomta til en enebolig. Mot øst er det
grøntareal med boliger.

Hvorfor valgt størrelse
Vi har her valgt å utnytte det potensialet til bygging som var på tomta .  Vi har her planlagt 4
boenheter som bygges i 2 etasjer. Dette blir da leiligheter med 1 soverom, beregnet på enslige eller
par.

Brukergrupper på bygget
Her tenker vi at bygget skal tildeles flyktninger og andre vanskeligstilte med halvparten til hver av
gruppene.

Kostnad
Byggekostnader i dette prosjektet (kr. 30.000,- som kvadratmeterpris)
Leilighetene er like store, alle er på BRA 50m2.

Kostnadene med bygging blir da kr. 1.500.000,- pr. bolig, og kr. 6.000.000,- for hele bygget med 4
boenheter.

Hvis vi da har en kalkulert rente på 4%, og en nedbetalingstid på 50 år vil lånekostnadene bli kr.
5.816,- pr. måned pr.  boenhet.  Husleien vil da bli i størrelsesorden 7.150,-. Dette ut fra dagens FDV
kostnader.
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3 Fauske Eiendom KF sin konklusjon

Med forbehold om finansiering fra Husbanken og Fauske kommune vil Styret i Fauske Eiendom KF
med bakgrunn i foreliggende utredning og vedlagte tegniner tilrå at Fauske kommune starter
prosjekt for å prosjektere uteleieboliger slik:

1. Myrveien 15 prosjekteres med 10 boenheter med størrelser som beskrevet i utredingen .

2. Tareveien 18 prosjekteres med 4 boenheter som beskrevet i utredningen

Styret i Fauske Eiendom KF

Styret ber administrasjonen gå videre med prosjekteringen av nye kommunale boliger.
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Vedlegg

Vedlegg 1:

Vedlegg 2:

Tegninger Myrveien 15

Tegninger Tareveien 18
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Tilskudd til utleieboliger ved oppføring av bolig

Husbanken har vedtatt at Fauske kommune får et tilskudd på kr 3 676000,-.  Tilskuddet skal
brukes til å finansiere deler av kostnadene ved oppføring av 10 boliger til flyktninger .

Tilskuddet gjelder eiendom i  Myrveien 15 i  Fauske kommune med gnr: 104 bnr :  209.

Beløpet som er innvilget utgjør 22 prosent av prosjektkostnaden,  som utfra søknaden er
kr 16710000,- .  Det er ikke mulig å øke tilskuddet selv om prosjektkostnadene  blir høyere enn
oppgitt. Ti lskuddet  kan bli redusert forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere enn det som er
oppgitt i søknaden.

Akseptere vilkårene?
For å få tilskuddet må dere akseptere vilkårene for tildeling ved å signere et eksemplar av dette
brevet. Retur av brevet skal dere sende til Husbanken, Innen fire uker fra den datoen dere mottok
dette brevet. Retten til tilskuddet faller bort uten ytterligere varsel hvis dere ikke overholder fristen.

Sentrale vilkår
Tilskudd  til utle ieboliger

� skal inngå i finansiering av prosjektet.
�  skal brukes til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet i  minst 20 år fra

utbetalingen av tilskuddet.
�  avskrives med fem prosent for hvert fullførte år etter utbetalingsdatoen.

Krav til kommunen er at dere
�  har startet opp arbeidet senest innen 3 måneder fra 01.01.2016,  og at prosjektet er

ferdig innen 01.01.2018 .  Når arbeidet er satt i gang, sender dere melding til Husbanken
på skjema HB 7.8 .32 -Igangsetting  og ferdigdato - vedlegg til tilsagn/ godkjenning .

�  ved endring i prosjektets innhold og/eller fremdrift, innhenter skriftlig godkjenning fra
Husbanken i forkant.

�  bygger boligene etter godkjente tegninger datert 16.09.2015  og beskrivelse datert
06,10.2015,

� har leiekontrakter  med beboerne uten tidsbegrensning. Alternativet er at leieforholdet
har en varighet på minimum tre år med minimum tre måneders oppsigelse ,  Husbanken
skal godkjenne  bruk av kortere avtaler ,

�  sørger for at det senest ved utbetaling av tilskuddet foreligger kommunalt
plandokument.

� følger forvaltningslovens  regler om enkeltvedtak ved tildeling ,  avslag og forlengelse av
leie av boligen.

� følger regelverket om offentlige anskaffelser .

Vår kontaktperson
Brita Kilen
Tlf.  75 54 93 20
brita.kilen@husbanken.no

Besøksadresse
Torvgata  2

Sentralbord
22961600

Kontonr.
6345.05.03624
Org.nr.
942114184post@husbanken.no www.husbanken.no
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Husbanken kan kontrollere at tilskuddet brukes som forutsatt og skal ha innsynsrett i alle
opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling ,  utbetaling og rapportering. Dette gjelder også
for kontrakter og fakturaer knyttet til tiltakene som tilskuddet gjelder for. Husbanken kan også
foreta befaring eller stikkprøvekontroll.  Husbanken skal varsles hvis eiendommen blir skadet slik at
boligen blir vesentlig forringet, eller ikke kan brukes til det formålet som ble beskrevet i søknaden.

Tilskuddet  kan bortfalle eller bli krevd tilbakebetalt  dersom
� det er sannsynliggjort at det foreligger brudd på norsk lov .
� dere ikke har utført prosjektet i henhold til vilkårene i dette brevet ,  eller prosjektet ikke

er gjennomført som forutsatt.
�  dere har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken og burde ha forstått

at dette kunne ha betydning for saken .

Tilskuddet kan holdes tilbake ved mistanke om brudd på norsk lovgivning.

Når blir tilskuddet utbetalt?
Tilskuddet blir utbetalt når prosjektet er ferdigstilt og tatt i  bruk. Dere søker om utbetaling på
søknadsskjema  HB 7.S .06 - søknad om utbetaling av tilsagt lånltilskudd.  I  tillegg må dere sende
inn

�  egenmelding HB 7.S.24 - Egenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskudd.
�  byggeregnskap eller sluttoppstilling for prosjektet.
�  ferdigattest eller midlertidig  brukstillatelse på boligen.

Frister
� Aksept av vilkårene for tilskuddet skal sendes til oss innen fire uker fra datoen dere

mottok vedtaket.
�  Melding om igangsettelse av prosjektet skal skje innen <dato>.
�  Søknad om utbetaling av tilskuddet skal være sendt inn senest <dato>. Hvis vi ikke har

mottatt søknad om utbetaling med den nødvendige dokumentasjonen ,  faller retten til
hele tilskuddet bort uten flere varsler .  Søknad om utbetaling forutsetter at det allerede
er sendt inn aksept av vilkårene som beskrevet tidligere i vedtaket.

Klage på vedtaket
Det er mulig å klage på Husbankens vedtak .  Klagen skal være skriftlig ,  og må sendes til
Husbanken innen tre uker fra den datoen dere mottok vedtaket. Dere har rett til å se sakens
dokumenter.

Regelverk

�  forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken
� retningslinjer om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (HB 8.B.22)
�  husbankloven § 6
� forskrift for klagenemnd for Husbanken
�  forvaltningsloven  §§ 29-34 og 18
�  bevilgningsreglementet  §10
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Ta gjerne kontakt med Husbankens saksbehandler hvis noe er uklart .  Husk å merke all
korrespondanse til oss med saksnummer .

Med hilsen
HUSBANKEN

@.::stad Meby
Regiondirektør

~-\-Z-~ (~
Brita Kilen
Seniorrådgiver

Aksept av vilkår for tilskudd til utleieboliger til Myrveien 15, gnr
104, bnr 209.

Aksept av vilkår
Fauske kommune aksepterer med dette de vilkår som er beskrevet i vedtaket om tildeling av
tilskudd datert 22.12.2015.

Tifskudd skal utbetales til konto :

Sted/dato

(Underskrift av ordfører og stempel) (Navn i signatur i  blokkbokstaver)

Frist: Aksept av vilkår returneres innen fire uker etter at vedtaket er mottatt.

Adresse: Husbanken
Postboks  1404
8002 Bodø
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Tilskudd til utleieboliger ved oppføring av bolig

Husbanken har vedtatt at Fauske kommune får et tilskudd på kr 1  320 000,-. Tilskuddet skal
brukes til å finansiere deler av kostnadene ved oppføring av 4 boliger til flyktninger.

Tilskuddet gjelder eiendom i Tareveien 18 i Fauske kommune.

Beløpet som er innvilget utgjør 22 prosent av prosjektkostnaden,  som utfra søknaden er
kr 6000000,-.  Det er ikke mulig å øke tilskuddet selv om prosjektkostnadene  blir høyere enn
oppgitt.  Tilskuddet kan bli redusert forholdsmessig  dersom kostnadene blir lavere enn det som er
oppgitt i søknaden.

Akseptere vilkårene?
For å få tilskuddet må dere akseptere vilkårene for tildeling ved å signere et eksemplar av dette
brevet. Retur av brevet skal dere sende til Husbanken, innen fire uker fra den datoen dere mottok
dette brevet. Retten til tilskuddet faller bort uten ytterligere varsel hvis dere ikke overholder fristen .

Sentrale vilkår
Tilskudd til utleieboliger

�  skal inngå i finansiering av prosjektet.
�  skal brukes til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 20 år fra

utbetalingen av tilskuddet.
�  avskrives med fem prosent for hvert fullførte år etter utbetalingsdatoen.

Krav til kommunen er at dere
�  har startet opp arbeidet senest innen3 måneder fra 01.01.2016, og at prosjektet er

ferdig innen 01.01.2018. Når arbeidet er satt i gang, sender dere melding til Husbanken
på skjema HB 7.S .32 - Igangsetting og ferdigdato - vedlegg til tilsagn/ godkjenning.

�  ved endring i prosjektets innhold og/eller fremdrift,  innhenter skriftlig godkjenning fra
Husbanken i  forkant.

�  bygger boligene etter godkjente tegninger datert 16.09.2015 og beskrivelse datert
06.10.2015.

�  har leiekontrakter med beboerne uten tidsbegrensning.  Alternativet er at leieforholdet
har en varighet på minimum tre år med minimum tre måneders oppsigelse. Husbanken
skal godkjenne bruk av kortere avtaler.

�  sørger for at det senest ved utbetaling av tilskuddet foreligger kommunalt
plandokument.

�  følger forvaltningslovens  regler om enkeltvedtak ved tildeling, avslag og forlengelse av
leie av boligen.

� følger regelverket om offentlige anskaffelser .

Vår kontaktperson
Brita Kilen
Tlf.  75 54 93 20
brita. kilen@husbanken .no

Besøksadresse
Torvgata 2

Sentralbord
22961600

Kontonr.
6345 .05.03624
Org.nr.
942114184post@husbanken .no www.husbanken.no
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Husbanken kan kontrollere at tilskuddet brukes som forutsatt og skal ha innsynsrett i alle
opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling, utbetaling og rapportering .  Dette gjelder også
for kontrakter og fakturaer knyttet til tiltakene som tilskuddet gjelder for. Husbanken kan også
foreta befaring eller stikkprøvekontroll.  Husbanken skal varsles hvis eiendommen blir skadet slik at
boligen blir vesentlig forringet ,  eller ikke kan brukes til det formålet som ble beskrevet i  søknaden .

Tilskuddet kan bortfalle eller bli krevd tilbakebetalt dersom
� det er sannsynl iggjort  at det foreligger brudd på norsk lov.
� dere ikke har utført prosjektet i henhold til vilkårene i dette brevet, eller prosjektet ikke

er gjennomført som forutsatt.
� dere har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken og burde ha forstått

at dette kunne ha betydning for saken.

Tilskuddet kan holdes tilbake ved mistanke om brudd på norsk lovgivning.

Når blir tilskuddet utbetalt?
Tilskuddet blir utbetalt når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Dere søker om utbetaling på
søknadsskjema  HB 7.S.06 - søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd. I tillegg må dere sende
inn

�  egenmelding  HB 7.S.24  - Egenmelding ved søknad om utbetaling av lån/tilskudd.
� byggeregnskap  eller sluttoppstilling for prosjektet.

------~~ferdigattest-efler_midlemd1g_brtlkstillatelse-på-boligel'l-.------------------

Frister
� Aksept av vilkårene for tilskuddet skal sendes til oss innen fire uker fra datoen dere

mottok vedtaket.
�  Melding om igangsettelse av prosjektet skal skje innen 01.04.2016.
� Søknad om utbetaling av tilskuddet skal være sendt inn senest 01.01.2018. Hvis vi ikke

har mottatt søknad om utbetaling med den nødvendige dokumentasjonen ,  faller retten
til hele tilskuddet bort uten flere varsler. Søknad om utbetaling forutsetter at det allerede
er sendt inn aksept av vilkårene som beskrevet tidligere i vedtaket.

Klage på vedtaket
Det er mulig å klage på Husbankens vedtak .  Klagen skal være skriftlig, og må sendes til
Husbanken innen tre uker fra den datoen dere mottok vedtaket. Dere har rett til å se sakens
dokumenter.

Regelverk

� forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken
� retningslinjer om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (HB 8 .B.22)
� husbankloven § 6
�  forskrift for klagenemnd for Husbanken
�  forvaltningsloven§§29-34 og 18
�  bevilgningsreglementet§10
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Ta gjerne kontakt med Husbankens saksbehandler hvis noe er uklart. Husk å merke all
korrespondanse  til oss med saksnummer .

Med hilsen
HUSBANKEN

ree Grundstad Meby
Regiondirektør

Brita Kilen
Seniorrådgiver

Aksept av vilkår for tilskudd til utleieboliger til Tareveien 18,
gnr ,  bnr ,  i  Fauske kommune.

Aksept av vilkår
Fauske kommune aksepterer med dette de vilkår som er beskrevet i vedtaket om tildeling av
tilskudd datert 22.12.2015 .

Tilskudd skal utbetales til konto:

Sted/dato

(Underskrift  av ordfører og stempel) (Navn i signatur i  blokkbokstaver)

Frist: Aksept av vilkår returneres innen fire uker etter at vedtaket er mottatt.

Adresse: Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø
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136/16 KOMMUNESTYRE 23.06.2016

SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV SENTRUMSALTERNATIVER.

Vedlegg: 1. Spørsmål til skolestruktur.
2. Tilbakemeldinger fra FAU, personale, medlemmer av; Utdanningsforbundet, Fagforbundet

og vernetjenesten.
3. Møtereferater fra arbeidsgruppemøtene.
4. Rapport 1 «En vurdering av barnehage og skolestruktur i Fauske kommune»
5. Rapport 2 «Arbeidsdokument. En vurdering av nytt alternativ for barnehage- og

skolestruktur i Fauske kommune (Finneid skole 1-7 trinn og Hauan skole 1-4 trinn).
6. Rapport 3 «Bedriftsøkonomisk vurdering ny skole og barnehagestruktur del 2».
7. Udir – 2 – 2012. Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser.
8. Notat fra rådmannen – Budsjettmessige konsekvenser datert 04.02.2016

9. Nye høringsuttalelser 1.6.16 skolestruktur sentrum
10. E-post “Høring skolestruktur Fauske sentrum”
11. Høring SU Erikstad barnehage

Sammendrag:

I kommunestyremøte den 12.11.15, i sak 25/16, ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe
som hadde som mandat å se på mulighetene for og konsekvensene ved å videreføre
nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad for 1. – 4. trinn.

Arbeidsgruppen skulle bestå av:

1. Leder oppvekst- og kulturutvalg (leder av arbeidsgruppen).
2. Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet.
3. Hovedtillitsvalgt Fagforbundet.
4. Medlem KFU/FAU.
5. Rådmannen (via delegasjon til enhetsleder skole).

Utvalgets mandat var å legge frem alternative forslag på hvordan en videreføring av
nærmiljøskolene i Hauan 1.- 4. trinn og på Erikstad 1-4. trinn kan finne sted, herunder
økonomiske konsekvenser og lokalisering av andre kommunale tjenester i ledig areal.



Utvalget har avholdt 4 møter i desember 2015 og et femte og siste møte den 8. januar 2016.
På det første og andre møtet deltok konsulent Torbjørn Bjørklund fra BMC Consulting som
representant sammen med enhetsleder skole. Bjørklund har hatt ansvar for sammensetting av
rapporter knyttet til saken utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Han deltok i disse møtene
for å legge frem disse, samt svare på spørsmål knyttet til tall og vurderinger. Bjørklund har
tidligere deltatt i prosessen rundt ny skolestruktur i Fauske og er godt kjent med
bakgrunnsmaterialet.

Som representant fra KFU/FAU deltok Waded Haugen på første møte og Robin Johnsen på
de påfølgende. Ellers har møtedeltakelsen vært med faste representanter hele perioden.

Ut over møtene i denne gruppen har det vært avholdt fellesmøte med ledere/stedfortredere for
den enkelte skoles FAU i kommunen, om ettermiddagen den 8. desember. Her deltok de
enkelte FAU-lederne, rektor nye Vestmyra skole, enhetsleder skole og konsulent BMC,
kommunalsjef oppvekst og kultur, samt prosjektleder for gjennomføring av skolestruktur,
Evald Solbakken.

I etterkant av dette møtet hadde FAU-ledere møter/avklaringer med sine FAU-representanter
på hver enkelt skole for å gi tilbakemelding på de spørsmålene som var ute på høring.

Skoleadministrasjonen har i tillegg avholdt personalmøter med ansatte ved skolene
Valnesfjord, Erikstad, Finneid, Vestmyra og Hauan i samme periode.

Saksopplysninger:

Belyste alternativer:

Gruppens mandat har vært å se på konsekvenser ved å beholde Hauan og Erikstad som 1. – 4.
skoler i sentrum kontra vedtatt nedleggelse av begge skoler. Det vil si at de endringer som
man behandler kun påvirker 1. – 4. trinn i sentrum. For skolene i Sulitjelma og i Valnesfjord
vil ikke dette ha betydning hverken for elevgrunnlag eller klassetall.

Nåværende 5. klasse på Hauan vil flyttes til Vestmyra som tidligere vedtatt, og det samme
gjelder for 5. – 7. trinn på Erikstad og Finneid.

Innad i arbeidsgruppen har det vært diskusjoner rundt også andre alternativer, men det ble
tidlig besluttet at gruppen i første omgang skulle konsentrere seg om de alternativene som
ovenfor beskrevet utfra mandatet fra kommunestyret.

Etter hvert ble det av gruppens leder også fremsagt ønske om å vurdere et alternativ hvor man
fastholder nedleggelse av Erikstad skole, opprettholder Hauan skole som 1. – 4. trinn og
Finneid skole som 1. – 7. trinn (som den er pr. dags dato). Det var ikke enighet i gruppen om
at dette burde utredes på grunn av at det også ville gi konsekvenser for elev og klassetallet på
mellomtrinnet på nye Vestmyra, men alternativet er beregnet av BMC Consulting og
beskrevet i egen rapport (2). Dette alternativet er utredet etter at alternativ 1, 2 og 3 har vært
ute i organisasjonene til høring og, og har dermed ikke noen uttalelser knyttet opp til seg i
vedlegg 2. Rapporten tas likevel med her i denne saken for å imøtekomme gruppeleders
ønske, og arbeidsgruppen har ingen innvendinger mot dette.



Ut fra rapportene som følger saken snakkes det da om alternativ 1, 2, 3 og 4. Disse er som
følger:

Alternativ 1: Allerede vedtatt skolestruktur.

Alternativ 2 og 3: Beholde Hauan og Erikstad som 1. – 4. skoler. Alternativ 2 og 3
har ulike alternativer for gjenbruk av ledig areal på Hauan, Erikstad og Finneid skole.

Alternativ 4: Beholde Hauan som 1. – 4. skole og Finneid som 1.- 7. skole.

Antall klasser/elevtall:

Skoleåret 2015/2016
Antall ordinære
elever:

Valnesfj. Finneid Erikstad Hauan Vestmyra Sulitj. Totalt Sentrum
1. trinn 18 21 24 19 26 1 109 90
2. trinn 19 19 24 16 26 2 106 85
3. trinn 13 27 22 17 19 0 98 85
4. trinn 19 25 9 17 21 7 98 72
5. trinn 18 22 15 16 20 7 98 73
6. trinn 20 25 24 45 4 118 94
7. trinn 18 24 23 46 5 116 93
8. trinn 24 69 3 96 69
9. trinn 24 80 4 108 80
10. trinn 21 108 7 136 108
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
Dagens elevtall

Hvis vi med dagen elevkull hadde flyttet alle elever som skal inn i nye Vestmyra dit
(alternativ 1) ville dette utgjort 688 elever totalt. Det kullet som nå i vår går ut (2000-kullet)
er det største vi har i kommunen, og elevtallet vil derfor gå noe ned når nye Vestmyra skal tas
i bruk fra høsten av.

Prognose:
I barnehage 2010 2011 2012
Antall 106 90 87
1.kl (år) 16/17 17/18 18/19



(Tabellen gjelder barn i hele kommunen samlet, og er ikke fordelt på Sulitjelma, sentrum og Valnesfjord. Det er
viktig å merke seg at det erfaringsmessig er ca. 5-15 barn som ikke går i barnehage pr. årskull. Disse kommer
som tillegg til prognosene.)

Tidligere vedtatt skolestruktur har hatt i seg en forutsetning om reduksjon i antall klasser i
kommunen fra 58 og ned til 50. 34 klasser i sentrum, 10 klasser i Valnesfjord og 6 klasser i
Sulitjelma (fådelt). Mesteparten av denne reduksjonen har vært knyttet opp til større grad av
optimalisering av klassestørrelse på trinnene 5. – 10. Her er vedtaket at det skal være en 3 -
parallell i sentrum og alle elever på disse trinnene skal høre til nye Vestmyra skole fra 1.8.16.

For trinnene 1. – 4. er det bestemt at det skal være 4 paralleller totalt i sentrum. Dette har
sammenheng med at det er ønskelig med mindre klassestørrelser de 4 første skoleårene som et
ledd i tidlig innsats og større ressurstilgang for de minste elevene.
Disse klassene skulle da være fordelt i en 2 - parallell på Vestmyra og en 2 - parallell på
Finneid. Klassestørrelse rett i overkant av 20 elever i hver klasse.

Trinn Vestmyra Finneid Totalt antall klasser
1. – 4. To parallell To parallell 4 x 4 = 16
5. – 7. Tre parallell 3 x 3 = 9
8. – 10. Tre parallell 3 x 3 = 9
Sum sentrum 34

Hvis man ser på konsekvenser av å beholde Hauan og Erikstad som 1. – 4. skoler vil det i
utgangspunktet ikke øke antall klasser i sentrum ettersom man da får en førsteklasse, en
andreklasse osv. på hver av skolene Finneid, Hauan, Erikstad og Vestmyra. Totalt 4 klasser på
hvert trinn fordelt på 4 ulike skoler.

Trinn Vestmyra Finneid Erikstad Hauan Totalt antall
klasser

1. – 4. En parallell En parallell En parallell En parallell 4 x 4 = 16
5. – 7. Tre parallell 3 x 3 = 9
8. – 10. Tre parallell 3 x 3 = 9
Sum
sentrum

34

Utfordringen vil være at klassestørrelsene vil variere utfra bosettingsmønster, og hvis et
område/en skole får en klassestørrelse på noe over 30, vil det sannsynligvis måtte komme en
deling i to.  Og for hver deling på de 4 laveste trinnene økes det totale antall klasser i
kommunen med 1 klasse. I praksis betyr det et sted mellom 50 og 54 klasser.

Utfallet av dette er usikkert ettersom vi ikke har oversikt over hvor de enkelte barnene under 6
år er bosatt pr. i dag, samt at det er en viss rotasjon innad i kommunen. Det vil også knytte seg
stor usikkerhet til hvor elevene som er bosatt på nordsiden av kommunen vil ønske å gå på
skole. De er i dag lokalisert på Erikstad skole, men dette er en konsekvens av at det ikke har
vært plass til dem på Vestmyra slik den er bygd i dag. Nye Vestmyra vil ha plass til alle de
elevene som hører til på nordsiden fra 1. – 4. trinn, og rent geografisk er Vestmyra deres
nærskole etter nedleggelsen av skolen på Fauskeeidet.



Alternativet med å beholde Finneid som 1. – 7. skole, samt opprettholde Hauan som 1. – 4.
skole vil også få konsekvenser for det totale antallet klasser i kommunen. Da vil
mellomtrinnselevene fra Finneid fortsette der fordelt på 3 klasser, og de resterende
mellomtrinnselevene i sentrum vil gå på nye Vestmyra skole. Det betyr at man på Vestmyra
fortsatt vil måtte ha en 3 - parallell for å håndtere ca. 70 elever pr. trinn på 5. – 7., mens man
på Finneid har en klasse på hvert av trinnene på 5. – 7. trinn. Altså en økning i antall klasser i
sentrum med 3.

Trinn Vestmyra Finneid Hauan Totalt antall
klasser

1. – 4. To parallell En parallell En parallell 4 x 4 = 16
5. – 7. Tre parallell En parallell 3 x 3 + 1 x 3 = 12
8. – 10. Tre parallell 3 x 3 = 9
Sum sentrum 37

Økonomiske konsekvenser.

En ekstra klasse er tidligere beregnet til å koste kommunen minimum 1,5 millioner kroner i
årlige utgifter. Dette er da knyttet opp til lærer- og assistentårsverk som skal til for å dekke
opp en klasses årstimetall med en forsvarlig dekningsgrad på ressurser. En økning på 3
klasser vil da for eksempel utgjøre 4,5 millioner kroner pr. år.

I tillegg til denne utgiften følger det også andre utgifter med å øke antall skoler i sentrum.
Rådmannen legger til grunn at hver skole skal ha sin egen rektor, og hver skole skal ha
merkantil tjeneste i en gitt stillingsstørrelse. Hauan skole har pr. i dag 50 % stilling som
merkantil, og Erikstad har 75 % stilling. Begge skolene har rektor i 100 % stilling.

Ved fortsatt drift av Hauan skole må også leieavtale med Grendehuset forlenges for å ha
tilgang på gymsal og SFO-lokaler. Dette utgjør i overkant av 600 000 kr i årlige utgifter for
skolesektoren.

Tabellen under viser nåverdi etter 40 år for de 4 alternativene som er utredet i rapporter.

Alternativ: Nåverdi 40 år Differanse 40 år
1 890
2 1 073 + 183
3 1 073 + 183
4 1 138 + 248

Alle tall er i millioner kroner.

Fagutvikling

Skolestruktur handler ikke bare om økonomi og antall klasser, men også om muligheter for
kompetente fagmiljøer og mulighetene for å drive lærende organisasjoner. Kravene via
lovverk og tilhørende forskrift til den jobben som skal gjøres ute i det enkelte klasserom og



opp mot den enkelte elev er stadig økende. Mange oppgaver krever spesiell kompetanse, og
det å lede slike organisasjoner setter store krav til de som har det faglige og administrative
ansvaret.

Det finnes fordeler og ulemper med både små og store skoler/organisasjoner, men det er ikke
tvil om at det å ha flere kollegaer innenfor samme trinn og fagfelt gir bedre muligheter til å
skape utviklende fagmiljøer som vil komme elevene til gode. Det skaper også en større
åpenhet og likhet rundt det arbeidet som gjøres i klasserommene og på de ulike trinnene, og
kompetansen til de ulike lærerne kan utnyttes på en bedre måte.

Ledelsesressurs.

Å lede skoler i dag er en krevende prosess. Både knyttet til det rent administrative, men ikke
minst i forhold til faget og fagutviklingen. Det har over mange år vært en utfordring at de
minste skolene i Fauske (uten ungdomstrinn) har hatt for lav ledelsesressurs. Ressursen har
dermed holdt til rektor og SFO - leder, men det har ikke vært mulig å bygge ledelsesteam på
disse skolene slik det har vært gjort med inspektører, rådgivere osv. på skolene med
ungdomstrinn. Dermed har lederrollen blitt en ensom post og belastningen på den enkelte har
over år vært stor, samt at det har vært vanskelig å rekruttere nye ledere i
rektor/inspektørposisjon.

Vedtatt skolestruktur innbefatter en styrking av ledelsesressursen til både Vestmyra og
Finneid skole.

Ved å beholde Hauan 1. – 4. og Erikstad 1. - 4, eventuelt Hauan 1. – 4 og Finneid 1. – 7. vil
en styrking av ledelsesressurs måtte innebære tilførsel av flere ressurser enn det skoleenheten
har tilgjengelig i dag.

Arealbruk

Flere skoler i drift gir økt arealbruk, og derav høyere årlige kostnader for leie og
vedlikehold/oppgradering. Dette kommer frem i rapportene som følger saken.

Hvis man fortsatt skal ha skoledrift i Hauan og på Erikstad får det konsekvenser for brukt og
ledig areal for kommunen samlet sett. I Hauan vil man drive skole i samme bygg, bare med en
klasse mindre enn nå (5. trinn flyttes til Vestmyra). Det gir ikke ledighet til annen kommunal
virksomhet i dette bygget.

For Erikstad (1. – 4. trinn) blir situasjonen noe annerledes. Skolevirksomheten opptar da rundt
60 % av bygget, og den resterende arealmassen kan huse annen virksomhet. Det vil igjen få
konsekvenser for planlegging av eventuell ny barnehagestruktur i Fauske.

Nye Vestmyra vil være et topp moderne bygg, og Finneid skole bygges om/renoveres for ca.
15 millioner kroner for å kunne ta i mot den økte elevmengden (en klasse ekstra) samt
fordobling av SFO kapasitet. Begge disse byggene vil da fremstå som moderne og tidsriktige
formålsbygg for å drive skole i.

I Sulitjelma står nytt skolebygg klart og uteområde er under planlegging. I Valnesfjord er
planer for ny skole og flerbrukshall godt i gang. Dette gir i sum moderne og tidsriktige bygg
for alle klasser og elever i kommunen.



Erikstad skole fremstår i sin nåværende form i god stand, mens Hauan skole ved fortsatt drift
vil ha behov for oppgraderinger og investeringer i årene som kommer for å ha samme
standard som de andre byggene. Størrelse på dette er ikke beregnet.

Formålsbygg

Det å bygge skoler i dag er underlagt strenge krav og reguleringer, nettopp fordi et skolebygg
på veldig mange måter skiller seg fra andre bygg, De er spesialisert i forhold til å kunne drive
effektiv opplæring i, og skal ha i seg en stor grad av fleksibilitet i forhold til arealdisponering.
Nye, moderne skolebygg er også preget av bruk av transparente løsninger innendørs for å
sikre at miljøer blir oversiktlige og at de voksne har kontroll på hvordan elevene har det i sin
hverdag.

I så måte går samfunnsutviklingen i retning av at det blir mere og mere viktig at skolebygg
brukes til dette ene formålet, og ikke huser annen kommunal virksomhet som gjør at ukjente
voksne trafikkerer gjennom skolegårder eller skolebygg for å kunne komme seg til andre
kommunale tjenester som benytter seg av ledig kapasitet på areal. Det handler både om
sikkerhet for elevene vi har ansvar for, men også om brukere av andre kommunale tjenester
som skal kunne gjøre dette uten å bli gjenkjent av mange.

Saksbehandlers vurdering:

Skolestruktursaken i Fauske har vært en komplisert prosess for alle berørte parter over mange
år. Det har lenge vært behov for å sette endelig punktum slik at de nødvendige prosesser slike
strukturendringer medfører kan settes ordentlig i gang for å kunne komme i mål til 1.8.16.

Den jobben som har vært gjort i arbeidsgruppen har vært krevende, men har hatt som
utgangspunkt at alle parter ønsker det beste for skolene og Fauskesamfunnet. Det har derimot
vært vanskelig å oppnå konsensus i hvilket alternativ som bør gjennomføres for å realisere det
optimale tilbudet på skolesiden i Fauske, og hvilke faktorer som bør vektlegges mest. Derav
har ikke gruppen kommet med en samlet anbefaling til oppvekst- og kulturutvalget og videre
til kommunestyret.

Skoleadministrasjonen viser til at det er redusert med 16 årsverk de siste årene i påvente av at
ny skole skulle stå ferdig på Vestmyra, og antall klasser i kommunen skulle reduseres fra 58
til 50 (34 i sentrum). Dette har svekket ressursene gradvis i skolen til et nivå som kan gjøre
driften uforsvarlig over tid, og det er et stort behov for å styrke opp igjen ressursene rundt
hver enkelt klasse ved å øke lærertettheten. Det var også en av forutsetningene i det
opprinnelige skolestrukturvedtaket. Det alternativet som gir best mulighet til dette med de
ressursene vi pr. i dag har tilgjengelig er alternativ 1. Det vil innebære en styrking rundt hver
enkelt klasse, styrking administrativt og robuste fagmiljøer.

Alternativ 2, 3 og 4 har alle i seg en økt bruk av ressurser, og krever i ulik grad tilførsel av
friske ressurser i form av stillinger for å oppnå samme effekt som alternativ 1. Bare det å
f.eks. beholde Hauan som 1. – 4 skole vil koste kommunen årlig minimum 2 millioner kroner
ekstra i form av administrative stillinger og leiekostnader. Økning i antall klasser på et gitt



trinn ellers i sentrum på grunn av demografiske utfordringer vil komme på toppen av dette
med minimum 1,5 millioner årlig pr. klasse.

Alternativ 2, 3 og 4 innebærer alle sammen at et eller flere skolebygg i sentrum også må
brukes til annen kommunal virksomhet som ikke innbefatter barn/unge. Dette frarådes derfor
av skoleadministrasjonen og fagforeningene da det har med sikkerheten til elevene å gjøre.
Selv om det for kommunen vil være økonomisk lønnsomt å bruke ledig areal til å få annen
kommunal virksomhet ut av leide bygg er det ikke å anbefale når disse arealene også brukes
til skolebygg og undervisning av små elever. Den virksomheten som derimot kan la seg
kombinere med skoledrift er barnehagedrift. Dette fordi barnehagen er inngjerdet og du får
ingen ukjente voksne inn i skolene uteområder. Alternativ 2, 3 og 4 har alle i seg en grad av
bruk av ledig areal til barnehagedrift, men ikke utelukkende dette. Familiens hus (barnevern,
familiesenter, PPT, voksenopplæringen) er også en del av dette bildet.

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. Dette er stadfestet av jurist hos Fylkesmannen som
et gjeldende prinsipp. Tidsperspektivet det har vært jobbet under i denne prosessen har gjort
tilstrekkelig medvirkning av de berørte parter vanskelig.

Rådmannen vurderer fortsatt 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.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de 4 ulike alternativer foreslår
rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) opprettholdes og prosessene
i denne iverksettes snarest.

OPKU-024/16 VEDTAK-  21.01.2016

Vegard Setså (FL) foreslo:
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.

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.

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

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
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.

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.

KOM-079/16 VEDTAK-  11.02.2016

Leder i ungdomsrådet, Ronja Hammernes, orienterte om ungdomsrådets behandling.

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo:
Tillegg punkt 2:
Elevene fra Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om
skyss etc. i hht opplæringsloven.

Nytt punkt 5:
Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og Erikstad
innarbeides i økonomimelding 1/2016.

Valter Jacobsen (AP) fremmet rådmannens forslag til innstilling:
Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de 4 ulike alternativer foreslår
rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) opprettholdes og prosessene
i denne iverksettes snarest.

FL’s tilleggspunkter ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer
Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling med vedtatte tilleggspunkter ble vedtatt med
14 mot 13 stemmer avgitt for AP’s forslag.

VEDTAK:
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.

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 1/2016.

Hilde Dybwad (AP), Ronny Borge (H), Svein Roger Bådsvik (V) og Jens B. Kyed
(KRF) fremmet krav om lovlighetskontroll:
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59
Vi mener formaliteten i prosessen ikke er fulgt og at vedtaket bryter med
opplæringsloven.
Begrunnelse vil bli levert til formannskapssekretær innen 7 dager jfr. Fauske
kommunes ankereglement.

Vedtaket ble opprettholdt med 14 mot 13 stemmer.

FUR-034/16 VEDTAK - 05.02.2016

Fauske ungdomsråd går for rådmannens innstilling.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

I oppvekst- og kulturutvalgets møte den 21.4.16 ble det i vedtak 044/16, punkt 2, vedtatt at
tidligere høringsdokumenter og saksutredning skulle ut i en ny høringsrunde med svarfrist
innen 1. juni 2016.

Dette med bakgrunn i brev fra Fylkesmannen knyttet til lovlighetskontroll av
kommunestyrevedtak 079/16 av 11.2.16 om endring av vedtatt skolestruktur i sentrum, hvor
det ble påpekt at høringsfristen i denne saken var for kort.

Tidligere utsendte dokumenter har nå vært ute til ny høring med ca. 5 ukers høringsfrist, på
saksutredninger og alternativer som regnes som rimelig godt kjent for befolkningen i Fauske.
Det er ikke lagt til nye momenter i saksutredning eller spørsmålsstilling i forhold til høringen.



Det er lagt vekt på at den skal fremstå likt med forrige høring for å kunne vise eventuelle
endringer.

Barnehager i sentrum er lagt til i lista over høringspartnere i forhold til forrige runde, og
høringen har lagt på kommunens hjemmeside for allmenn deltakelse ut over de som har fått
den tilsendt.

Ved fristens utløp er det kommet inn 16 uttalelser. Noen fra enkeltgrupperinger som ansatte
ved familiesenteret, og noen fra sammenslåtte grupperinger som medlemmene av
utdanningsforbundet i Fauske.

Ved gjennomgang av uttalelsene kan de deles i 3 kategorier:

1. De som ønsker alternativ 1 (to skoler i sentrum)
2. De som ønsker en variant av alternativ 2 (fire skoler i sentrum)
3. De som er delt i synet på alternativ 1 og 2.

For de fleste av høringene som oppgir antall stemmer på de ulike alternativene er resultatene
også delt mellom alternativ 1 og 2 i ulike prosentandeler. Noen med overvekt på alternativ 1,
og andre med overvekt på alternativ 2.



Satt opp i en tabell ser det slik ut:
Part Alternativ 1 (to

skoler)
Alternativ 2 (fire
skoler)

Annet

Fagforbundet Fauske Viser til tidligere
høring og prosess.

FAU Valnesfjord
skole

X Påpeker prosess i e-
post.

FAU Erikstad skole 37 av 77
(48 %)

40 av 77
(52 %)

57 ikke svar

SU Valnesfjord skole X

SU Hauan skole X

SU Vestmyra
barnehage

X

SU Hauan barnehage X

SU Erikstad
barnehage

X

Fauske familiesenter X

Utd.forb.Vestm.,
Sul., Fin., Valnesfj.
og Hauan skole

Vil ikke uttale seg

Utd. Forb. Fauske Vil ikke uttale seg

Vernetjeneste Hauan
skole

3 av 19
(16 %)

16 av 19
(84 %)

Ansatte Erikstad
skole

9 av 14
(64 %)

5 av 14
(36 %)

4 stemte blankt

Ansatte Vestmyra
skole

48 av 61
(79 %)

13 av 61
(21 %)

Elevrådet Vestmyra
mellomtrinnet

Påpeker fordeler og
ulemper

Elevrådet Vestmyra
ungdomstrinnet

Påpeker fordeler og
ulemper og prosess

Rådmannen vurderer ikke at saken har endret karakter eller innhold siden forrige behandling,
og opprettholder samme innstilling som tidligere.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:



Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de ulike alternativene foreslår
rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) med to skoler i sentrum
opprettholdes, og prosessene i denne iverksettes snarest.

OPKU-047/16 VEDTAK-  10.06.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo:
1. Vestmyra skole 5. – 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg.

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. – 4. klasse videreføres. Elevene fra
Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i
hht opplæringsloven.

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. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og
Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016.

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

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Vestmyra skole 5. – 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg.

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. – 4. klasse videreføres. Elevene fra
Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i
hht opplæringsloven.

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. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og
Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016.

Geir Mikkelsen



Rådmann





















































Fra: Terje Valla
Sendt: 6. juni 2016 09:03
Til: Berit Vestvann Johnsen
Emne: Sen høring

Fra: Hege-Kathrin Furre Henriksen <hkfn@yahoo.com <mailto:hkfn@yahoo.com>>
Dato: 5. juni 2016 kl. 15.48.53 CEST
Til: "atle.boroy@fauske.kommune.no <mailto:atle.boroy@fauske.kommune.no>"
<atle.boroy@fauske.kommune.no <mailto:atle.boroy@fauske.kommune.no>>
Emne: Høringsutkast
Jeg sender deg denne mailen på vegne av Finneid skoles FAU. Vi har ikke mottatt nytt
Høringsutkast, men antar det er de samme valgene som sist vi står ovenfor. Siden valget om å
beholde trinn 1-7 på Finneid skole er uaktuelt, så er FAU delt i synet på om vi ønsker en eller to
paralleller ved skolen. Flertallet ønsker to paralleller på hvert trinn, mens mindretallet ønsker en
klasse på hvert trinn.

Mvh Hege-Kathrin Furre Henriksen, sekretær Finneid FAU
Sendt fra min iPad
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TILLEGGSINVESTERING SKOLEMATERIELL NY SKOLESTRUKTUR

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Nye Vestmyra skole skal stå klar til skolestart 22. august 2016. Da er selve skolebygget,
ombyggingen av 1. – 4. skolen og del 1 av uteområdet ferdigstilt.

I løpet av høsten 2016 og våren 2017 rives den gamle ungdomsskolen og arealet omgjøres til
uteområde, del 2. Dette skal stå ferdig til skolestart høsten 2017.

Skoleprosjektet har en totalramme på 386 millioner kroner. Beløpet er inkludert midler til
planlegging, prosjektering, byggeledelse, prosjektledelse og uforutsette utgifter.

Prosjektet leveres som en totalentreprise, med HENT som leverandør. Inkludert i entreprisen
ligger også mye av det materiellet som kreves i et nytt skolebygg i form av infrastruktur,
tekniske løsninger, komplett uteområde, interaktive tavler osv.

I prosjektet var det beregnet en pott på ca.14 millioner kroner som skulle dekke uforutsette
utgifter, endringer og tillegg som ikke var beregnet inn i anbudsgrunnlaget. Som kjent ble det en
uheldig og uventet kostnad under graving av tomta som alene medførte utgifter fra denne potten
på ca. 8,5 millioner kroner. Det resterende er brukt til endringsmeldinger, ikke budsjetterte
kostnader for IKT (infrastruktur) pluss forventet økt anleggsbidrag til ISE. Dermed er avsatt
reservepott brukt opp.

I tillegg var det opprinnelig budsjettert inventar og utstyr for 8 millioner i prosjektet. Dette ble
etter hvert i byggeperioden redusert til 4,7 millioner. I denne reduksjonen lå det også en
forutsetning om gjenbruk av utstyr/materiell fra skolene på Hauan og Erikstad.

Saksopplysninger:

Etter hvert som byggingen av ny skole har kommet nærmere en ferdigstillelse, er det identifisert
behov for å sikre at skolen blir fullført i forhold til skolemateriell, bygg-detaljer og inventar som
regnes som nødvendig i et nytt bygg som skal stå komplett til skolebruk.



Ettersom det ikke er tilgjengelige midler fra tidligere nevnte pott til å sikre disse investeringene,
er det nødvendig å ta høyde for en økt investering til dette. Dette knytter seg også opp til at noe
av utstyret fra Hauan og Erikstad skole skal brukes videre på 1. – 4. trinn.

Av utstyr som ikke er beregnet inn i entreprisen og må komplementeres i denne sammenheng, er
det så langt avklart følgende:

- Komplett skilting av bygg og foliering av transparente flater (700 000 kr)
- Utskifting og komplementering av læremidler og læreverk (700 000 kr)
- Utstyr og materiell til spesialrom (1 000 000 kr)
- Møblement (300 000 kr)
- Pc / nettbrett / digitale hjelpemidler (3 300 000 kr)

Totalt utgjør dette en investering på ca. 6 millioner kroner.

Saksbehandlers vurdering:

Alle skolene i Fauske har over mange år hatt lave investeringsrammer, og dette har spesielt gitt
seg utslag i en liten og til dels utrangert pc - park. Dette gjelder stasjonære og bærbare maskiner
til både elever og lærere, samt utstyr til digital behandling av bilder, film osv. som er en stadig
større del av det arbeidsliv disse elevene skal møte om noen år. I tillegg har mye av samfunnet
ellers dreid bruken av elektroniske hjelpemidler over på nettbrett og iPad, og mye av dagens
programmer for skolebruk utvikles i forhold til app’er til bruk på denne teknologiplattformen.
I den foreslåtte investeringen på 3,3 millioner på dette området er midlene tenkt brukt i form av
en lik oppgradering til alle skolene i kommunen slik at elevene får det samme tilbudet på dette
området uavhengig av hvilken skole de er elever på.

FAU ved nye Vestmyra skole har allerede i møte denne våren vedtatt at den nye skolen skal være
en mobilfri skole. Det innebærer at elevene ikke kan bruke telefoner eller private nettbrett i
skoletiden, og da heller ikke i undervisningssituasjoner. Det stiller dermed enda større krav til at
skolen selv kan stille med oppdatert elektronisk utstyr til bruk i undervisningen. Tidligere har
skolen(e) vært avhengige av at elever har smarttelefoner som kan brukes opp mot internett i
undervisningstiden for å løse arbeidsoppgaver fastsatt i læreplanverket.

Ved sammenslåing av klassetrinn og skoler må det tas en gjennomgang av de læreverkene som
brukes i de ulike fagene. Ulike skoler har ulike læreverk, og det må byttes ut / erstattes eller
investeres i nye slik at alle elevene har tilgang til de samme bøkene. Læreverkene har også en
begrenset brukstid før de må erstattes av nye og oppdaterte verk etter hvert som landegrenser og
samfunnsbildet forandrer seg.

Nye Vestmyra skole, samt de medfølgende endringene av skolestrukturen i sentrum er et stort
løft for Fauskeskolene og kommunen som helhet. Når også nye Valnesfjord skole står klar om
noen år, og Sulitjelma skole får ferdigstilt sitt uteområde er det gjennomført et krevende og
meget stort løft for denne sektoren. I en innspurt-fase av det største prosjektet, nye Vestmyra, er
det nødvendig at jobben fullføres slik at skolen til skolestart 2017/18 oppleves som komplett og
klar til bruk både innvendig og utvendig.



RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Rådmannen iverksetter investeringene innenfor en ramme på 6 millioner kr.

Geir Mikkelsen
Rådmann

Utskrift sendes:
Atle Borøy Postboks 353 8201 FAUSKE
Jonny Riise Postboks 93 8201 FAUSKE
Kariann Skar Sørdahl Postboks 93 8201 FAUSKE
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KOMMUNEREFORMEN – ENDELIG BESLUTNING FOR FAUSKE KOMMUNE

Vedlegg: Møtebok Folkeavstemningen
Brev fra Fylkesmannen, 22.mai 2016

Sammendrag:

Stortinget har vedtatt en kommunereform. Rådmannen har fulgt opp sentrale statlige føringer og
lokale politiske vedtak i forbindelse med reformen. Hensikten er å frembringe et
kunnskapsgrunnlag for endelig beslutning.

Saken presenterer vedtakene, prosessen og faktagrunnlaget som foreligger for å fatte en
beslutning på vegne av Fauske kommune.

Tidligere har følgende vært presentert for kommunestyret:
 BDO utredningene
 0-alternativet fra rådmannen
 Intensjonsgrunnlag og intensjonsavtale for Indre Salten

Saksopplysninger:

Fauske kommune gjorde følgende vedtak i kommunestyre-sak 82/14, 2. oktober 2014:
1. Fauske kommune er opptatt av å avklare følgende modeller:

a. Fauske som egen kommune
b. Indre Salten
c. Sammenslåing med Bodø kommune
d. Stor-Salten

2. Saken skal til folkeavstemning jfr. tidligere vedtak og det skal legges opp til folkemøter og god
inkludering. Det utarbeidet en informasjonsplan.

3. Det kalles inn til kommunestyremøte med tema kommunestruktur så snart oppgavemeldinga fra
regjeringa er kommet (1.tertial 2015)

4. Etter avklaringer fra Salten Regionråd og LVK, samt temadag og folkemøter, legges saken ut til
folkeavstemning.

5. Fremdriftsplanen som vedtatt av Salten Regionråd med avklaring i 2016.
6. Formannskapet er styringsgruppe

Formannskapet behandlet kommunereformen i sak 008/16, 2.november 2015:
«Formannskapet nedsetter et arbeidsutvalg bestående av:
 Jørn Stene
 Linda Salamonsen



 Ottar Skjellhaug

Rådmannen tiltrer som sekretær.

Utvalgets mandat er å inngå samtaler med Sørfold og Saltdal kommuner for derigjennom
vurdere om et Indre Salten alternativ er aktuelt.
For øvrig viser formannskapet til sak 82/14»

Forhandlingsutvalget i Fauske kommune har bestått av representanter fra politikk, administrasjon
og hovedtillitsvalgte.

Kommunestyret behandlet kommunereformen i sak 100/16, den 5.april 2016. Følgende vedtak
ble fattet:

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

I saksutredningen ble 0-alternativet og intensjonsavtalen for Indre Salten presentert for
kommunestyret. Kommunestyret tok disse til orientering.

Etter siste kommunestyrevedtak ble det invitert til innbygger-/folkemøter i de tre
kommunesentrene. Disse ble bekjentgjort gjennom presse, hjemmeside og sosiale medier.
Det ble gjennomført folkemøter på følgende steder:
 Fauske sentrum – 2. mai 2016
 Sulitjelma – 9.mai 2016
 Valnesfjord – 10.mai 2016

Videre ble det gjennomført folkeavstemning i 29.mai 2016. Innbyggerne ble invitert til å velge
ett av de fire fremlagte alternativer i henhold til vedtaket i K-sak 100/16.

Valget ble gjennomført i tråd med formelle prosedyrer ved slike avstemninger.
Det ble benyttet ordinære valgkretser som ved kommune- og Stortingsvalg.
Alle innbyggere over 16 år i Fauske kommune fikk anledning til å stemme.
Det ble videre åpnet for å avgi forhåndsstemme.

Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen vurderer at prosessen møter de formelle kravene som Fylkesmannen har stilt
ovenfor kommunene.
Fauske kommune har, - basert på de politiske vedtak -, gjort de nødvendige utredninger
(dokumentasjon) med en målsetning om å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag.
Rådmannen vurderer derfor at saken er forsvarlig forvaltningsmessig behandlet ut fra de
konkrete bestillinger gjort fra sentrale myndigheter, og lokale politiske vedtak.

Prosessens vesentlig momenter er følgende:
 Fauske kommune har vurdert 0-alternativet (stå videre som egen kommune) i egen sak til

kommunestyret og gjennom BDO utredningen i regi av Salten Regionråd.



 Fauske kommune har gjennomført nabosamtaler med følgende kommuner: «Bodø, Saltdal,
Sørfold, Hamarøy, og Tysfjord».

 Fauske kommune har sammen med kommunene Saltdal, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord
utarbeidet en intensjonsavtale som ble lagt frem til kommunestyret i sak 100/16.

 Fauske kommune har involvert kommuneorganisasjonens ulike parter gjennom deltagelse i
forhandlingsutvalg og folkemøter.

 Fauske kommune har involvert innbyggerne gjennom annonserte folkemøter på tre ulike steder i
kommunen i løpet av mai 2016.

 Fauske kommune har invitert befolkningen til å delta i en rådgivende folkeavstemning om de
vedtatte alternativene for en fremtidig kommune.

Kommunestyret konkluderte i sin sak 100/16 at man skulle legge frem fire ulike alternativer til
en rådgivende folkeavstemning den 29.mai 2016, -  presentert under saksopplysninger.

I tillegg har rådmannen i sin 0-alternativ-utredning konkludert med at det både på
kort/mellomlang sikt ikke er åpenbare forhold som tilsier at Fauske kommune ikke kan klare seg
som egen kommune. I et langsiktig perspektiv er det forhold utenfor vår kontroll som kan
påvirke vår langsiktige evne til å være en selvstendig kommune (mulige fremtidige oppgaver,
statens inntektsfordeling til kommunene, og generell demografisk utvikling).

Resultatet av den rådgivende folkeavstemningen i Fauske kommune
Folkeavstemningen i Fauske kommune ble gjennomført den 29.mai 2016. Valget var inndelt i de
vanlige 6 stemmekretsene for kommune- og Stortingsvalg, - Sulitjelma, Finneid, Fauske,
Kvitblikk, Strømsnes og Kosmo. Det ble brukt 3 lokaler til avstemningen.

Alternativ Antall
stemmer

Andel i %

Fauske kommune som egen kommune 1055 60,42%
Fauske kommune som del av en ny
Indre Salten kommune

390 22,33%

Fauske sammen med Bodø kommune 198 11,34%
Fauske kommune som en del av en ny
Stor Salten kommune

103 5,89%

Totalt 1746 99,98%

I manntallet for valget var det registrert 7967 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen var 21.9 %.

Med bakgrunn i den lave valgdeltagelsen er det riktig å understreke at det finnes statistiske
svakheter i stemmeresultatet. Det er en statistisk risiko for at utvalget (de som valgte å stemme)
ikke er et representativt utsnitt av befolkningen i Fauske kommune som helhet. Det er derfor
riktig å hevde det eksisterer betydelige feilmarginer i resultatet begge veier.

Til tross for resultatets potensielle svakheter, er det sannsynlig at man kan konkludere at det
finnes et reelt flertall i Fauskes befolkning for å bestå som egen kommune.

Alternativet for Indre Salten har fått nest mest oppslutning blant innbyggerne på Fauske. Det er
likevel verdt å merke seg at resultatene av rådgivende folkeavstemninger i Sørfold, Saltdal og
Hamarøy tyder på liten oppslutning omkring dette alternativet i de nevnte kommunene. Tysfjord
har valgt å legge prosessen til side og har ikke gjennomført folkeavstemning.



Dersom kommunestyrene følger folkeavstemningens råd, vil det sannsynligvis ikke bli vedtak
for Indre Salten i de nevnte kommuner. Det understrekes likevel at fylkesmannen presiserer at
det i hovedløpet for reformen ikke er krav til likelydende vedtak til de kommuner som ønsker å
slå seg sammen.

Alternativet Bodø /Fauske er, - slik presentert i sak 100/16 -,  ikke utredet, men det ble viktig
politisk at man også sikret seg et råd om dette alternativet i folkeavstemningen. Selv om man
legger til grunn en mulighet for feilmargin i stemmeresultatet, er det riktig å hevde at det per i
dag ikke finnes et flertall for dette alternativet. Bodø/Fauske alene er videre ikke et sannsynlig
alternativ ut fra at Bodø kommune har inngått intensjonsavtale med 7 andre kommuner om en
mulig kommune sammenslutning.

Stor Salten alternativet som er utredet og anbefalt av BDO har marginal støtte i den rådgivende
folkeavstemningen i Fauske.

Prosessen videre
Kommunestyret må nå innen 1.juli ta et formelt retningsvalg i forhold til status for Fauske
kommune dersom vi skal møte Stortingets forventinger.

Etter dette vil Fauske kommune innen 1.august 2016 sende inn dokumentasjon og vedtak til
Fylkesmannen i Nordland i tråd med de anvisninger gitt i brev av 22.mai 2016.
Fylkesmannen vil innen 1.oktober gi sin tilråding til Stortinget.
I løpet av vårsesjonen 2017 vil Stortinget vedta den fremtidig kommunestruktur.

Rådmannen legger frem saken uten innstilling.

FOR-110/16 VEDTAK-  14.06.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo:
1. Fauske kommunestyre viser til sine tidligere vedtak i sak 82/14, 2. oktober (29 mot 1

stemme) og sak 100/16, 5. april (enstemmig vedtak). Her har kommunestyret i
tilnærmet 2 enstemmige vedtak gjort det klart at kommunens innbyggere skal
inviteres til folkeavstemning for å velge mellom fire ulike prinsipielle alternativer, før
kommunestyret fatter endelig vedtak.

2. Resultatet av folkeavstemningen i Fauske kommune er at 60,42 % av velgerne ønsker
at Fauske kommune fortsetter som egen kommune i fremtiden.

3. Rådmannens 0-alternativutredning konkluderer med at Fauske kommune i
overskuelig fremtid er rustet til og vil klare seg som egen kommune. Med bakgrunn i
dette og resultatet av folkeavstemningen vedtar Fauske kommunestyre at Fauske
kommune skal bestå som egen kommune.

FL’s forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Fauske kommunestyre viser til sine tidligere vedtak i sak 82/14, 2. oktober (29 mot 1

stemme) og sak 100/16, 5. april (enstemmig vedtak). Her har kommunestyret i
tilnærmet 2 enstemmige vedtak gjort det klart at kommunens innbyggere skal



inviteres til folkeavstemning for å velge mellom fire ulike prinsipielle alternativer, før
kommunestyret fatter endelig vedtak.

2. Resultatet av folkeavstemningen i Fauske kommune er at 60,42 % av velgerne ønsker
at Fauske kommune fortsetter som egen kommune i fremtiden.

3. Rådmannens 0-alternativutredning konkluderer med at Fauske kommune i
overskuelig fremtid er rustet til og vil klare seg som egen kommune. Med bakgrunn i
dette og resultatet av folkeavstemningen vedtar Fauske kommunestyre at Fauske
kommune skal bestå som egen kommune.

Geir Mikkelsen
rådmann



Folkeavstemningen  - Møtebok  for valgstyret

Folkeavstemningen Møtebok  for
valgstyret

om Kommune:
Fauske

kommunereformen
Ar: 2016 Fylke: Nordland

A Administrative forhold
A1 Valgstyret
Valgstyrets  sekretær : E-post adresse :
Berit Vestvann  Johnsen berit. iohnsen(a)fauske.  kommune.  no
Direkte tlf .:  75604020
Valgstyrets  leder: Jørn Stene
Øvrige  medlemmer:  Ronny Borge ,  Gro Anita Olsen,  Linda Salemonsen ,  Kristin Setså,
Ottar Skjellhaug,  Nils-Christian  Steinbakk .

A2 Valgtinget
Stemmekretser og tid
N 'Il k .  kavn pa a e  retsene  I ommunen:
Krets Apningstid
01  Sulitjelma Kl.  11 .00  - 20.00
02 Finneid Kl. 11.00 - 21 .00
03 Fauske Kl. 11.00  - 21 .00
04 Kvitblik Kl. 11.00  - 21 .00
05 Strømsnes Kl. 11.00 - 20 .00
06 Kosmo Kl. 11 .00  - 20.00
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B Foreløpig  opptelling av
forhåndsstemmer

B1. Behandling  av mottatte forhåndsstemmene

B1.1 Forhåndsstemmer mottatt totalt

Antall stemmegivninger
Forkastet Godkjente

Antall forhåndsstemmeqivninqer fra 25.  april til 27.  mai 237
Antall brevstemmer
Sum mottat te forhåndsstemmer 237
Totalt antall 237

B1 .2 Behandlede forh åndsstemmer

F or kasteiser

B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

B2.1  Beha ndlede forhåndsstemmer

Kryss i Ant. Sedler
manntallet

Godkjente 237
Blanke
Tvilsomme
Total 237

B2.2 Alternativfordelte forhåndsstemmesedier

Alternativer Antall
Fauske kommune sammen med Bodø kommune 22
Fauske kommune som egen kommune 145
Fauske kommune som en del aven ny Indre Salten kommune 59
Fauske kommune som del aven ny Stor Salten kommune 12
Totalt antall alternativfordelte stemmesedler 238
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82.3 Merknad
(Å rsak  til evt. differanse mellom kryss i  manntall (82 .1  og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)

I  En person har ikke blitt krysset av .
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C Foreløpig  opptelling av
valgtingsstemmer
C1 Valgtingsstemmer mottatt totalt

C1.1  Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser
Stemmekrets Sted for Kryss i Opptalte stemmer

foreløpig manntall
opptelling  valgtinget Stemmesedler i urne I  særskilt omslag Fremmede

Sulitjelma I  kretsen 151 151 1
Finneid I  kretsen 164 164
Fauske I  kretsen 845 848 11
Kvitblikk I  kretsen 74 74
Strømsnes I  kretsen 193 193
Kosmo I  kretsen 63 64 1
SUM 1490 1494 13

C1.2 Merknad

Kosmo:  Manglende kryss i  manntallet
Fauske:  Sanns nli  3 stemmer som ikke er k  sset av i  mannta llet

C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene

C2.1 Antall valgtingsstemmesedler i urne

Kryss i Ant. sedler
manntall

Godkjente 1490 1494
Blanke
Tvilsomme
Total 1490 1494

C2.2 Alternativfordelte valgtingsstemmesedler
Sammen med  Egen kommune  Som del Som del Totalt

Bodø av Indre av Stor
kommune Salten Salten

kommune  kommune
Sulitjelma 12 112 24 3 151
Finneid 19 108 31 6 164
Fauske 81 499 217 51 848
Kvitblik 1 47 24 2 74
Strømsnes 46 101 23 23 193
Kosmo 16 32 12 4 64

SUM 175 899 331 89 1494
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C2.3 Merknader
Arsak til evt. differanse mellom k

C3 Stemmegivninger  - Valgting

C3.1 Stemmegivninger i særskilt omslag
I Godkjente

Forkastet
Total

C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag

10-2 (1) c)

C3.3 Fremmede stemmer
I Godkjente

Forkastet
Total

C3.4 Forkastede  fremmede stemmer

C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret

C4.1 - C4 .3 Valgtingsstemmer i urne
Foreløpig  opptelling  av valgtingstemmesedler er foretatt  hos stemmestyrene .

C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag
Kryss i Ant. Sedler
manntallet

Godkjente
Blanke
Tvilsomme
Total O O
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C4.5 Alternativfordelte stemmesedler i særskilt omslag
Alternativer Antall
Fauske kommune sammen med Bodø kommune
Fauske kommune som eqen kommune
Fauske kommune som en del aven ny Indre Salten kommune
Fauske kommune som del aven ny Stor Salten kommune
Totalt antall alternativfordelte stemmesedler O

C4.6 Merknad
Arsak til evt. differanse mellom k

C4.7 Antall Fremmede stemmesedler
Kryss i Ant. Sedler
manntallet

Godkiente 13 13
Blanke
Tvilsomme
Total 13 13

C4.8 Alternativfordelte stemmesedler - Fremmede stemmesedler
Alternativer Antall
Fauske kommune sammen med Bodø kommune 1
Fauske kommune som egen kommune 11
Fauske kommune som en del aven ny Indre Salten kommune O
Fauske kommune som del aven ny Stor Salten kommune 1
Totalt antall alternativfordelte stemmesedler 13

C4.9 Merknad
Arsak til evt. differanse mellom k
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Folkeavstemningen  - Møtebok  for valgstyret

D Endelig  opptelling

01 Forhåndsstemmer

01.1 Opp talte forhåndsstemmesedIer

Totalt antall opptalte forhåndssedler
Godkjente Blanke Forkastet Total

238 238

01.2 Forkastede  forhåndsstemmesedIer
Antall

Alternativet finnes ikke
Totalt antall forkastede stemmesedler

01.3 Godkjente stemmesedler fordelt på alternativ
Alternativer Antall
Fauske kommune sammen med Bodø kommune 22
Fauske kommune som egen kommune 145
Fauske kommune som en del aven ny Indre Salten kommune 59
Fauske kommune som del aven ny Stor Salten kommune 12
Totalt antall alternativfordelte stemmesedler 238

02 Valgtingsstemmer

02.1 Opptalte valgtingsstemmesedler
Type Godkjente Blanke Forkastet Total
Ordinære 1495 1495
Særskilt O
Fremmede 13 13
Totalt antall opptalte 1508 1508
valgtingsstemmesedler

02.2 Forkastede  valgtingsstemmesedler
T pe forkastelse Antall

Alternativet finnes ikke
Totalt antall forkastede stemmesedler
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Folkeavstemningen  - Møtebok  for valgstyret

D2.3 Godkjente stemmesedler fordelt på alternativ
Alternativer Antall
Fauske kommune sammen med Bodø kommune 176
Fauske kommune som egen kommune 910
Fauske kommune som en del aven ny Indre Salten kommune 331
Fauske kommune som del aven ny Stor Salten kommune 91
Totalt antall alternativfordelte stemmesedler 1508

D3 Totaloversikt
Alternativ Forhånd Valgting Total
Fauske kommune sammen med Bodø kommune 22 176 198
Fauske kommune som egen kommune 145 910 1055
Fauske kommune som en del aven ny Indre Salten kommune 59 331 390
Fauske kommune som del aven ny Stor Salten kommune 12 91 103
Totalt antall alternativfordelte stemmesedler 238 1508 1746

Underskrifter
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OPPARBEIDING AV BOLIGTOMTER I FINNEIDLIA 3

Vedlegg: Oversiktskart Finneidlia 3

Saksopplysninger:

Fauske kommune har lang tradisjon med å tilby selvbyggere byggeklare boligtomter til selvkost.
De store boligfeltene i Hauan og på Vestmyra er opparbeidet i kommunal regi.

Kommunen har ervervet areal og regulert et betydelig antall boligtomter i området fra Hauan til
Finneid. Det er på denne stekningen at de nyeste feltene er opparbeidet. Disse er Finneidlia 2
med 21 tomter, hvor tomtesalget startet i 2009 og 9 tomter i Moltebærveien og Tyttebærveien
(Finneidlia 3) som sto byggeklare i 2014.

Etterspørselen etter tomter i Fauske sentrum er stabil, det selges 5 – 10 tomter pr år.

Ledige boligtomter – dagens situasjon:
Greplyngveien 6 tomter
Finneidlia 2 tomter
Moltebærveien 1 tomt

Kommunestyret har bedt om at det opparbeides flere tomter i Finneidlia 3, området mellom
Greplyngveien og Finneidlia 2.

Kommunens VVA enhet har beregnet kostnader ved opparbeiding av tomter, med vei, vann og
avløp inntil tomtegrensen, asfalt og gatelys inngår også i konseptet.

For fortsatt å kunne tilby boligtomter vil rådmannen foreslå at utbyggingen utføres av
kommunens VVA enhet.

Kommunen vil i utgangspunktet finansiere opparbeiding av nye tomter ved bruk av tomtefondet.
Tomtefondet er ikke bundet fond og på grunn av den økonomiske situasjon som kommunen er i
må utbygging av nye tomter finansieres ved låneopptak. Det må gjøres låneopptak med inntil 5
millioner.



Det er beregnet pris for opparbeiding av to områder, valget står mellom å bygge ferdig
Moltebær-/Tyttebærveien med 15 nye tomter, eller starte fra øst og opparbeide 12 tomter
nærmest Finneidlia 2.

Moltebær-/Tyttebærveien 15 tomter:
Opparbeiding av felt kr/m2 378,-
Råtomtepris «» 105,-
Kapitalkostnader «» 34,-
Sum pr/m2 Kr       517,-

Finneidlia 3 12 tomter
Opparbeiding av felt kr/m2 423,-
Råtomtepris «» 105,-
Kapitalkostnader «» 42,-
Sum pr/m2 Kr        570,-

Det kan påregnes mindre endringer i tomteprisen.

Som et tredje alternativ kan valget være å opparbeide alle 27 tomtene fortløpende.

Opparbeiding av tomtene har startet fra vest, forholdene ligger godt til rette for å fortsette
utbyggingen mot øst med 15 tomter. Det vil også være teknisk mulig å starte fra øst og bygge ut
de 12 tomtene lengst øst i feltet.

I bestillingen fra kommunestyret ligger opparbeiding fra øst. Basert på faglig vurdering vil
rådmannen tilrå at feltet bygges ut fra vest til øst med utgangspunkt i de tomter som allerede er
opparbeidet. De faktorer som ligger til grunn for denne vurderingen kan oppsummeres i
nedenforstående punkter.

1. De ni tomter som er utlagt er i dag forsynt med vann der ledningsnettet er avsluttet med
endeledninger uten  at det er rundkjøring på nettet. Dette er uheldig pga. at kvaliteten på
endeledninger ofte blir forringet ved at vannet blir stillestående med lavt forbruk.

2. Strømforsyning; trafo med høyspent er etablert i Tyttebærveien. Hvis kommunen velger å
starter med å bygge ut østre del må strømtilførselen etableres fra trafo til feltet før veier
er etablert.

3. Veiene som er etablert blir mer krevende å drifte spesielt for vintervedlikeholdet. Slik
feltet er nå krever det at brøytebilen må snu på to ulike plasser for å få brøytingen utført.
Konsekvensen av dette er dårligere trafikksikkerhet samt økt tidsforbruk.

4. Ved å ikke fullføre Tyttebærveien og Moltebærveien vil området mellom disse to feltene
stå urørt og vil fremstå mindre estetisk fint.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Fauske kommunestyre ber om at det igangsettes opparbeiding av nye boligtomter i
Finneidlia 3. Det skal legges til rette for 15 nye boligtomter i forlengelse av Moltebær- og
Tyttebærveien.

Det samtykkes til opptak av lån på inntil 5 millioner for finansiering av tiltaket.



PLUT-072/16 VEDTAK-  02.06.2016

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende omforente forslag:
Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er opptatt
av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for salg.
Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord.

Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av
resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges
fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare innen
utgangen av august/september 2016.

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m .2

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring..

Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv
måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i
området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum.

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 5 millioner, samt bruk av tomtefondet med
inntil kr. 3 millioner, totalt kr. 8 millioner for finansiering av tiltaket. Rådmannen bes til
kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for gjennomføring av
prosjektet.

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye boligtomter
i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for seg
reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå samtidig som
tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og forberedelser kan gjøres for å
utarbeide nye områder som kan bygges ut.

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er opptatt
av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for salg.
Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord.

Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av
resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges
fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare innen
utgangen av august/september 2016.

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m .2

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring..



Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv
måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i
området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum.

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 5 millioner, samt bruk av tomtefondet med
inntil kr. 3 millioner, totalt kr. 8 millioner for finansiering av tiltaket. Rådmannen bes til
kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for gjennomføring av
prosjektet.

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye boligtomter
i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for seg
reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå samtidig som
tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og forberedelser kan gjøres for å
utarbeide nye områder som kan bygges ut.

FOR-104/16 VEDTAK-  14.06.2016

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende endringsforslag i avsnitt 6:
… opptak av lån på inntil kr. 10 millioner ….

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med FL’s forslag ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre har ved flere anledninger gitt sterkt uttrykk for at man er opptatt
av å tilrettelegge for at attraktive boligtomter blir klargjort og tilgjengelig for salg.
Spesielt er det pekt på Finneidlia 3, Finneidlia og Furnes nord.

Kommunestyret ber om at det med umiddelbar virkning igangsettes opparbeiding av
resterende boligtomter i Finneidlia 3 med oppstart fase 3. Ved at prosjektet utbygges
fortløpende, ser kommunestyret for seg at de første tomtene skal være byggeklare innen
utgangen av august/september 2016.

Tomteprisene på fase 2 og 3 jevnes ut til lik pris pr. m .2

Tomtene legges ut for salg umiddelbart etter kunngjøring.

Kommunestyret ber samtidig om at salg av boligtomter markedsføres på en offensiv
måte, både gjennom media, sosiale medier, men ikke minst gjennom oppslagsskilt i
området hvor boligtomtene legges ut for salg og i sentrum.

Det samtykkes til opptak av lån på inntil kr. 10 millioner for finansiering av tiltaket.
Rådmannen bes til kommunestyret ultimo juni kvalitetssikre totale kostnader for
gjennomføring av prosjektet.

For å være best mulig forberedt på videre utvikling og tilrettelegging for nye boligtomter
i fremtiden, bes rådmannen gjennomgå og fremlegge en sak som tar for seg
reguleringsplanene for Finneidlia og Furnes nord. Dette arbeidet må foregå samtidig som



tilretteleggingen av Finneidlia 3 skjer, slik at klargjøring og forberedelser kan gjøres for å
utarbeide nye områder som kan bygges ut.

Geir Mikkelsen
rådmann
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DETALJREGULERING E6 FINNEIDSTRAUMEN BRU

Vedlegg: Planbeskrivelse E6 Finneidstraumen bru – 24.05.16
Planbestemmelser - Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 10.05.16
Plankart E6 Finneidstraumen bru – 11.05.16
Merknadshefte – 02.05.16
Tegningshefte – 02.05.16

Sammendrag:

2. gangs behandling

Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med Fauske kommune laget forslag til
reguleringsplan for ny E6 Finneidstraumen bru med tilstøtende veger. Dagens bru skal fjernes
når ny bru og veg er ferdigbygget.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Finneidstraumen som
erstatning for dagens bru som har dårlig standard.

Reguleringen omfatter også arealer til nødvendig omlegging/justering av traséen for E6 på begge sider av
straumen, arealer til gang- og sykkelveg/fortau og midlertidige anleggs- og riggområder samt deponi for
inntil ca. 50 000 m3 steinmasser. Det etableres også et friluftsområde med tursti samt tilhørende adkomst
og parkeringsplass på utfylt areal på sørsiden av Finneidstraumen.

Saksopplysninger:

Beslutning om å utarbeide planen, samt legge den ut til offentlig ettersyn, er gjort av Statens
vegvesen som gis adgang til dette etter § 3-7 i plan- og bygningsloven.

Planen behandles etter Plan- og bygningsloven § 12-10 og Statens vegvesen fungerer altså som
saksbehandler ved 1. gangs behandling (offentlig ettersyn). 2. gangs behandling gjøres av
kommunen i planutvalget og videre i kommunestyret.



Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 annonsert i
Saltenposten den 17.01.15 og Avisa Nordland 20.01.15.

Reguleringsplanen for Finneid næringsområde og reguleringsplan for Skysselvika næringsområde vil bli
berørt av planleggingen.

Reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, vedtatt 28.05.99, vil av forliggende planforslag
bli delvis endret. Dette innebærer bl.a.:

- Flytting av adkomst til Strømøyrveien samt endring av tidligere regulert veibane.
- Endring av formål friluftsområde, industri og parkbelte til grønnstruktur, annen veggrunn

– grøntareal og annen veggrunn – teknisk anlegg samt friluftsformål og massedeponi.
- Etablering av turveg med tilhørende parkering.

Reguleringsplanen for Finneid næringsområde, vedtatt 14.05.98, vil av foreliggende planforslag
bli delvis endret. Dette innebærer bl.a.:

- Justering/flytting av E6
- Endring av formål fra parkbelte til annen veggrunn – teknisk anlegg
- Justering av innkjørsel til Finneidkaiveien.

Som foreliggende plankart viser er deler av områdene for reguleringsplanene Skysselvika
næringsområde og Finneid næringsområde avsatt til Anlegg- og riggområde i byggeperioden.

Spørsmålet om utarbeidelse av konsekvensutredning, i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven (2015), ble drøftet i
oppstartsmøtet. Kommunen har avgjort at foreliggende planforslag ikke skal behandles etter
forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 08.03.16 - 19.04.16.
Her kunne offentlige instanser, berørte parter og andre interesserte komme med uttalelser. Flere
offentlige høringsinstanser har innsigelsesrett.

Det har i løpet av høringsperioden kommet inn 11 merknader til planforslaget. Disse er fra
Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jernbaneverket, Kystverket, Direktoratet for
mineralforvaltning, Finneid Sveis AS, Jack Lundli Stemland, Jan Tore Sletten, Gøran og Janne
Håkonsen.

Saksbehandlers vurdering:

Det er utarbeidet et eget merknadshefte av Statens vegvesen (vedlegg) med oppsummering av
alle innkomne uttalelser og Statens vegvesen sine kommentarer til disse.

Det vises til vedlagt planbeskrivelse og merknadshefte. Vurderinger gjort av Statens vegvesen
tas til etterretning og Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til disse.

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru
vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner
Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen
bru.

PLUT-068/16 VEDTAK-  02.06.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner
Fauske kommunestyre det framlagte forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen
bru.

Geir Mikkelsen
rådmann
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SAMMENDRAG
Statens vegvesen Region nord har i samarbeid med
Fauske kommune laget forslag til reguleringsplan for ny
E6 Finneidstraumen bru med tilstøtende veger. Dagens
bru skal fjernes når ny bru og veg er ferdigbygget.

Dagens bru på E6 over Finneidstraumen er smal og har
høydebegrensninger. Større kjøretøy har problemer med
å møtes. Dette fører tidvis til stopp i trafikken, og brua er
en flaskehals på E6. Fotgjengere og syklister som skal
over brua må i dag bruke et smalt fortau som ikke kan
brøytes.

For å bedre de trafikale forholdene, foreslås det ny bru
på vestsiden av dagens bru, og med tilhørende
justeringer av vegen på begge sider av straumen.
Planforslaget omfatter ca. 950 meter ny E6, inkludert
strekningen over brua.

På nordsiden av straumen forskyves vegen litt mot vest,
men uten at landskapet eller tilgrensende eiendommer
påvirkes i særlig grad. Kommunal veg som krysser under
brua opprettholdes.

Sør for straumen innebærer planen en ganske
omfattende endring i landskapet. Vegen forskyves mot
vest og senkes i terrenget. Dette skal gi bedre
trafikksikkerhet og bedre kjørekomfort. Terrenget på
vestsiden av vegen åpnes opp, ved at fjellknausen
fjernes.

Vest for E6 settes det av et område til deponering av
overskuddsmasser fra anlegget. Deponiet avgrenses mot
vegen med en slak skråning og revegeteres.

Det fylles også opp en slak skråning mot fjellskjæringen
øst for vegen, slik at området vil oppleves som mer åpent
enn i dagens situasjon.

Krysset til den kommunale vegen til Skysselvika
næringsområde foreslås flyttet ca. 50 m sørover. Dette
for å unngå at breddeutvidelsen av vegen i forbindelse
med kanalisering av krysset også skal omfatte brua.

Finneidstraumen brukes blant annet til rekreasjon. Det er
derfor foreslått en tursti ned til området sør for
straumen og videreført under jernbanebrua.

Figur 1: Foreslått reguleringsplan

Figur 2: Dagens situasjon, ortofoto
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1 INNLEDNING
Forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru er utarbeidet av Statens vegvesen i
samarbeid med Fauske kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Statens
vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk
vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Finneidstraumen
som erstatning for dagens bru som har dårlig standard.

Reguleringen omfatter også arealer til nødvendig omlegging/justering av traséen for E6 på
begge sider av straumen, arealer til gang- og sykkelveg/fortau og midlertidige anleggs- og
riggområder samt deponi for inntil ca. 50 000 m3 steinmasser. Det etableres også et
friluftsområde med tursti samt tilhørende adkomst og parkeringsplass på utfylt areal på
sørsiden av Finneidstraumen.

Reguleringsplan for Finneid næringsområde og reguleringsplan for Skysselvika
næringsområde vil bli berørt av planleggingen.

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til ikke å utløse krav om
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

Høring og medvirkning
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i
Saltenposten den 17.01.2015 og Avisa Nordland 20.01.2015.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 08.03- 19.04.2016 på
følgende steder:
• Fauske kommune, servicetorget, rådhuset, Torggata 21, 8200 Fauske
• Internett: www.fauske.kommune.no
• Statens vegvesen, Region nord, Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring
til offentlige instanser.

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt noen
mindre justeringer og oppdateringer av planforslaget.

Planforslaget sendes nå til kommunen til politisk behandling og endelig vedtak.

Planforslaget består nå av følgende deler:
• Planbeskrivelse med ROS- analyse datert 24.05.2016
• Reguleringsbestemmelser datert 07.03.2016. Dato for siste revisjon: 10.05.2016.
• Reguleringskart i A0 og A3- format datert 11.05.2016. Sist revidert 11.05.2016
• Illustrasjonshefte i A3- format datert 02.05.2016
• Merknadshefte i A4-format datert 02.05.2016
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Kommunens endelige vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i
hht. Plan- og bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til
Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.

Kontaktperson i Fauske kommune: Jan Ivar Karlsen, tlf. 75 60 40 69.
e-post: jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
Kontaktperson i Statens vegvesen: Roar Andersen, tlf. 75 55 27 95.
e-post: roar.andersen@vegvesen.no
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2 HVA ER EN DETALJREGULERING
En detaljreguleringsplan er et detaljert plankart med tilhørende planbestemmelser og
planbeskrivelse.

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen
skal utnyttes eller vernes.

En vedtatt detaljreguleringsplan sikrer formelt grunnlag for gjennomføring av tiltak og
utbygging, og gjør det mulig å erverve grunn og rettigheter.

En detaljreguleringsprosess følger et fast løp, der det sikres medvirkningsmulighet fra
publikum (se figur 3). Basert på innspill som kommer fram i prosessen kan en plan
bearbeides, før den behandles og vedtas politisk.
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Figur 3: Saksgang i en detaljreguleringsprosess
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3 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET

3.1 Planområdet
Planområdet ligger ved Finneidstraumen, Finneid i Fauske kommune, innerst i
Skjerstadfjorden, ca. 3 km fra Fauske sentrum. Finneid var tidligere utskipningssted for
malmen fra Sulitjelma. Den første tiden ble malmen fraktet med båt den siste strekningen
ned til Finneid. Seinere overtok Sulitjelmabanen denne virksomheten. Sulitjelmabanen er nå
erstattet med veg. E6 og Nordlandsbanen går gjennom stedet.

Planområdet bærer stort preg av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. Området
har fullstendig endret utseende på grunn av de store grusuttakene på begge sider av
straumen. Grusuttakene på nordsiden av straumen er for lengst avsluttet, på sørsiden vil
uttaket fortsette enda noen år.

Et fint skogsareal finnes på østsiden av E6 sør for brua.

Detaljreguleringen omfatter en ca. 850 m lang strekning av E6 på begge sider av
Finneidstraumen.

Figur 4: Planområdet

Figur 5: Gammelt bilde som viser området på nordsiden av straumen før grusuttak. Foto: Widerøe AS
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Figur 6: Planens begrensning
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen
bru?
Eksisterende bru over Finneidstraumen ble bygget i 1944 og er en flaskehals på E6. Brua er
smal, med ca. 4,5 m kjørebanebredde. Brua har begrensninger også i høyden. På brua finnes
gangbane på ca. 1 m bredde.

Den smale vegbanen gjør det vanskelig for trafikk å møtes, spesielt når større kjøretøy er
involvert. Den smale gangbanen er vanskelig å vedlikeholde tilfredsstillende under
vinterforhold. Bredden gjør det også vanskelig for syklister, personer med barnevogn og
lignende å møtes.

Det vurderes derfor som nødvendig å bygge ny bru over Finneidstraumen. Samtidig ønskes
tilstøtende veg utbedret.

Figur 7: Eksisterende E6 Finneidstraumen bru. Jernbanebrua til venstre

3.3 Målsettinger for planforslaget
Effektmålet for prosjektet er å fjerne dagens flaskehals på E6. Det vil si å fjerne
høydebegrensningen på brua og å få en bredde på veg og fortau som tilfredsstiller dagens
krav. Dette vil lette gjennomføringen av drift og vedlikehold, og gi tryggere og bedre
trafikkflyt for alle trafikanter.

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
De planlagte tiltakene er av Fauske kommune og Statens vegvesen vurdert til ikke å utløse
krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.
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3.5 Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
I hht. Plan- og bygningsloven blir det hvert fjerde år utarbeidet nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging. Siste revisjon av forventningene er fra 2015.

De nasjonale forventningene påpeker blant annet behovet for utvikling av et moderne og
framtidsrettet transportsystem som gir raskere, sikrere og mer miljøvennlig trafikkavvikling.

Det forventes også at naturmangfold, landskap og friluftslivsmuligheter ivaretas gjennom
regional og kommunal planlegging.

Forventningene er ikke bestemmende, men retningsgivende og skal legges til grunn ved
utarbeidelse av planer i kommuner og fylker.

Planforslaget er utarbeidet for å sikre bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på denne
delen av E6. Planforslaget er av en slik art og har en slik beliggenhet at det ikke skapes noen
større konflikter i forhold til de nevnte forventninger knyttet til naturmangfold, landskap og
friluftsliv.

Nasjonal transportplan
Prosjektet er ikke prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP), men har fått midler gjennom
ekstra bevilgning til utbedringer av flaskehalser i Nord- Norge.  Midlene skal kompensere for
bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i Nord-Norge. Etter dialog med næringslivet ble
Finneidstraumen bru prioritert for bevilgning for årene 2015 og 2016.

Planstatus for området
• Kommuneplanens arealdel. Viser utbedring av E6 etter dagens korridor.
• Reguleringsplan for Finneid næringsområde (1997003). Vedtatt 14.05.1998. Planen

viser ny bru over Finneidstraumen, men med mindre omlegging/justering av E6 enn
det som foreslås nå.

• Reguleringsplan for Skysselvika næringsområde (1997004). Vedtatt 28.05.1999.
Planen viser ny bru over Finneidstraumen, men med mindre omlegging/justering av
E6 enn det som foreslås nå.
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Figur 8: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner som berøres av tiltaket

Andre rammer og føringer
Arbeidene i forbindelse med ny bru må ikke føre til endrede strømningsforhold i
Finneidstraumen. Salten kraftsamband AS opplyser at dagens tverrsnitt er nødvendig for å
avlede store flommer i oppstrøms vassdrag. Økt flomvannstand i Øvrevatnet utover dagens
situasjon kan medføre redusert produksjon og eventuell stans av Sjønstå kraftverk.
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4 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET
4.1 Beliggenhet

Planområdet ligger på begge sider av Finneidstraumen, Finneid i Fauske kommune. Området
er sterkt preget av menneskelig inngrep som grustak, industriområde, kai, jernbane og veg.

4.2 Dagens arealbruk

På sørsiden av Finneidstraumen ligger Skysselvika næringsområde som bl.a. består av et stort
massetak (grus) i tillegg til en rekke andre bedrifter. Området ligger på et nivå opptil 25 – 30
m lavere enn E6. Mellom næringsområdet og E6 er det regulert inn et parkbelte. Nær
straumen er det inntil E6 regulert et mindre næringsområde, men dette er ikke tatt i bruk.
Inntil straumen ligger et friluftsområde.

Området inneholder også enkelte historiske bygninger og rester fra Sulitjelmabanen som ble
nedlagt i 1972. Rester av kaier stammer fra perioden før Sulitjelmabanen da malmen ble
fraktet med lekter til Finneid.

Det finnes kun et bolighus nært vegen, helt sør i planområdet.

Jernbanen går i tunnel gjennom Straumnakken. Fra tunnelens nordre påhugg til brua over
Finneidstraumen er det ca. 80 m. Jernbanen går deretter i dagen langs østsiden av E6 videre
nordover gjennom planområdet.

På nordsiden av Finneidstraumen preges arealbruken av næringsområder på begge sider av
E6.

Figur 9: Hovedtrekk i dagens arealbruk
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Figur 10: Oversikt Finneidstraumen

Figur 11: Oversikt mot nord i planområdet

Figur 12: Oversikt mot sør i planområdet
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Figur 13: Oversikt mot sør i planområdet, grustaket

4.3 Trafikkforhold
Brua over Finneidstraumen er en flaskehals på E6. Trafikken lider på grunn av begrensingene
både i bredde og høyde. Trafikken er regulert slik at sørgående trafikk har vikeplikt for
møtende trafikk over brua. Det er bygget en lomme på nordsiden av brua for ventende
trafikk. Dagens fartsgrense på planstrekningen er 60 km/t.

Næringsområdene på vestsiden av E6 har adkomst til vegen via to ikke-kanaliserte kryss.
Områdene på østsiden av veg og jernbane har hovedatkomst utenfor planområdet, men kan
også nås via kryss på vestsiden og veg under brua på nordsiden av straumen. Det er stor
trafikk av tunge kjøretøy i kryssene.

Årsdøgntrafikken er på ca. 3500 kjøretøy, andelen lange kjøretøy er 10 %.

Det er gang- og sykkelveg på hele planstrekningen. Over brua er det kun en gangbane med
bredde på ca. 1 m. Ellers er bredden på mellom 2,5 og 3 meter. Den høye skjæringen mot
gang- og sykkelvegen på sørsiden av straumen er usikret.

I 10-årsperioden 2005 – 2014 har det skjedd 1 politirapportert trafikkulykke på
planstrekningen. Det er en dødsulykke (møteulykke) som skjedde like sør for brua.

Fra jernbanetunnelen sør for straumen løper vegen og jernbanen tett inntil hverandre
nordover gjennom planområdet. Jernbanen kan krysses på nordsiden av straumen via
kommunal veg under jernbane- og vegbru.

4.4 Teknisk infrastruktur
Planområdet preges av næringsvirksomhet. Her ligger flere ulike bedrifter, forretninger,
veger, jernbane, bruer og kaier. I dagens bru er det opphengt diverse kabler og ledninger,
bl.a. kommunal vannledning. Høyspent kabel finns i bakken på nordsiden av straumen. Det
finnes også flere luftspenn i området, bl.a. høgspent som krysser over veg/jernbane like sør
for kryss til Skysselvika.
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4.5 Landskapsbilde

Klassifisering av landskap –landskapsregioner
Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO (inntil 01.07.2015 Institutt for Skog og Landskap) har
utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap. Dette kan kort beskrives slik:
Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i 444 underregioner.
Underregionene er så igjen inndelt i landskapsområder. I Nordland fylke er både
landskapsregioner og underregioner definert, men kun landskapsregionene er beskrevet.
Underregionene er lokalgeografiske områder på kommunenivå.

Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika:
• Landskapets hovedform
• Landskapets småformer
• Hav og vassdrag
• Vegetasjon
• Jordbruksmark
• Bebyggelse og tekniske anlegg
• Landskapskarakter

Det aktuelle tiltaket ligger i følgende landskapsregion:
• 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms

Regionen består av 23 underregioner. Tiltaksområdet ligger i underregion 32.5
Skjerstadfjorden.

Nedenfor følger et kort utdrag av beskrivelse av den aktuelle landskapsregionen, beskrevet i
Puschmann - Nasjonalt referansesystem for landskap (2005). Det er bare tatt med tekst som
er relevant for det aktuelle området (underregion 32.5):

Landskapets hovedform
Det er fjordtrauet som hovedform, samt kulturpreget som binder regionen sammen. Mest
utbredt er paleiske fjellformer med høye, og rolig avrundete fjellmassiv. Det relative relieffet
er ofte stort, og hellingen på skråningene varierer fra slake åsflater til stupbratte fjellsider.
Regionen har betydelige innslag av mer rolige landformer, som større åser, ulike typer hei og
vidde og mindre daldrag. Disse har ofte de ulike fjellformasjonene som ruvende kulisser i
bakgrunn. Av størst betydning for kulturpåvirkningen er likevel den smale strandflata, som
svært ofte ligger som en smal brem mellom sjøen og de øvrig nevnte hovedformene.

Landskapets småformer
Fjordlandskapet er påvirket av strandflatene, som ofte er løsmasserike med til dels tykke
morene- og strandavsetninger. Fjordbotnene forbindes ofte via lave eid og dalganger. Her er
løsmassene næringsrike, gjerne av skifermorener som havet har vasket og omdannet til
strandavsetninger. Generelt har regionen mye godt jordsmonn.

Fjord og vassdrag
Fram til Ofoten er regionen karakterisert av til dels korte fjorder med middels til stort relieff.
Her fins også enkelte lengre fjordløp, bl.a. Skjerstadfjorden. I fjordmunningene er løpene
gjerne brede og forgrenet, mens lenger inne er fjordarmene ofte smale og med godt innsyn til
motsatt bredde. Regionens vassdrag er ofte korte og fjordene mangler gjerne de (store/høye)
fossefallene som bl.a. kjennetegner Vestlandsfjordene. Regionens fjordlandskap spenner over
fem breddegrader; fra Velfjorden sør i Nordland til Altafjorden i Vest-Finnmark. Et
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karaktertrekk for regionens fjorder er at ytre deler skjermes bak en lunende krans av større
halvøyer og øyer. Ut mot fjordmunningen har derfor de fleste fjorder et forgrenet og vidt løp.
Lenger inn samles disse i et ofte buktende hovedløp, og som i varierende lengde trenger inn i
landet. De omkransende landformene til disse lengste fjordene veksler fra mer rolige avrunda
ås- eller lavfjellsformasjoner, f.eks. 32.5 Skjerstadfjorden, til mer alpint ville og opprevne
tindepreg.

Figur 14: Utsnitt av kart utarbeidet av NIBIO over landskapsregioner i Norge. Tiltaket ligger i
landskapsregion 32: Fjordbygdene i Nordland og Troms. Pilen viser hvor tiltaksområdet ligger

Metode
Med utgangspunkt i egne befaringer med registreringer, fotos, ortofoto og
bonitets/markslagkart er det nedenfor utarbeidet en kortfattet beskrivelse av
landskapsbildet i og ved tiltaksområdet som det skal utarbeides reguleringsplan for.

På bakgrunn av landskapsbeskrivelsen er området gitt en verdivurdering hvor metodikk som
er anbefalt i Statens vegvesens håndbok V712 er lagt til grunn.

Beskrivelse av dagens landskapsbilde
Tiltaksområdet for denne reguleringsplanen er i hovedsak et eide, Finneidet, som ligger
mellom Nedrevatnet (Nervatnet) og Fauskevika i Skjerstadfjorden. Nedrevatnet ligger på
havnivå, og er således en poll som er forbundet med sjøen gjennom den 250 meter lange
Finneidstraumen. I nordvest ligger tettstedet Finneid.

Sør for Finneidstraumen finner vi en markant terrengrygg med fast fjell i øst. Denne
terrengryggen heter Straumnakken, og er en viktig og karakteristisk landskapsform i dette
området. Straumnakken er skogkledt med unntak av treløse, isskurte svaberg og en uthugget
kraftgate. Straumnakken er delt av en dyp fjellskjæring for E6, mens Nordlandsbanen går
gjennom den i tunnel. Vestre del av eidet sør for straumen består av mektige
løsmasseavsetninger med sand og grus. Her ligger det massetak med produksjon av ulike
sand- og gruskvaliteter.

Nord for straumen består eidet kun av løsmasser. Det er her vi finner størstedelen av den
mektige Finneidfjordmorenen, som er/var en tykk randmorene med høgt innhold av sand og
grus. Disse grusforekomstene er blitt utnyttet over lang tid, slik at de opprinnelige
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terrengformene (jfr. figur 3 ovenfor) er blitt senket og planert. Foruten østre del av
Straumnakken og landskapet langs Finneidstraumens sørside, er planområdet (eidet) i dag
sterkt preget av massetak og annen næringsvirksomhet.

På den østre del av eidet nord for Finneidstraumen finner vi ennå et lite kulturmiljø
(lagerbygg og lasteramper) knyttet til omlastingsområdet for den smalsporede
Sulitjelmabanen, som i sine siste år hadde sin endestasjon her fram til nedleggelsen i 1972.

Figur 15: E6 nordover mot skjæringen gjennom Straumnakken. I forgrunnen uberørte isskurte svaberg

Figur 16: Tvillingbruene av stålfagverk for Nordlandsbanen og E6. I bakgrunnnen den skogkledde
Straumnakken med skjæring for E6 i forlengelsen av vegbrua (fra Google)

Figur 17: Foto av gjenværende bygninger og ramper fra Sulitjelmabanens anlegg (fra Google)
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Figur 18: Sørvestre del av Finneidet er i dag preget av industriell produksjon av sand og grus

Figur 19: Sørvest for dagens brukar for E6 ligger en bakevje med store landskapskvaliteter (randsone
med bla. svaberg og frodig lauvblandingsskog)

Vurdering avdagens landskapsbilde
Finneidet med straumen, Straumnakken, isskurte svaberg og skogkledde morenerygger var
opprinnelig et område med store landskapskvaliteter. De menneskeskapte inngrepene
preger imidlertid området sterkt i dag, og i store deler av området er landskapsbildet blitt
sterkt forringet av jernbane, veganlegg, grusuttak og ulike næringsvirksomheter av heller
tvilsom estetisk verdi. Nordre bredd av Finneidstraumen er også fysisk og visuelt sterkt
forringet av rotete fyllinger ut i vannet.

Av positive elementer som er tilført området i nyere tid vil vi peke på «tvillingbruene» over
Finneidstraumen. Disse framstår i dag som et helhetlig teknisk kulturmiljø med estetiske
kvaliteter. Restene av omlastingsstasjonen for Sulitjelmabanen er også å betrakte som et
teknisk kulturmiljø, men anlegget er dels ute av bruk og er dårlig i varetatt.
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De positive landskapskvalitetene i området knytter seg i dag til Straumnakken og søndre
bredd av Finneidstraumen. Med unntak av området ved landkarene for bruene er sistnevnte
en tilnærmet uberørt og verdifull strandsone med store landskapskvaliteter.

Ut fra beskrivelsen og vurderingene av landskapsbildet som er gitt ovenfor, og sett i forhold
til den utbredelsen som denne landskapstypen har i den aktuelle landskapsregionen (32) vil
verdien av landskapsbildet i tiltaksområdet ligge litt under middels.

Sårbarhet
Tiltaksområdets vurderes som sårbart på grunn av følgende forhold:

• Området ligger sterkt visuelt eksponert fra deler av fv. 830 langs Nedrevatnet og fra
store områder omkring Fauskevika, bl.a. Fauske tettsted. Området er også eksponert
fra deler av Finneid og fra parseller av E6.

• Tiltaket vil berøre områder med høy landskapsverdi langs Finneidstraumen og
Straumnakken.

Samlet sett vurderer vi tiltaksområdet til å være middels til stort sårbart i forhold til det
aktuelle tiltaket.

4.6 Nærmiljø/friluftsliv
Fauske kommune har utarbeidet en kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Områder
som brukes til ulike formål er lagt inn i kommunens kartverk (www.kart.salten.no).

Straumøyra på sørsiden av brua pekes på som et viktig område for båtliv og fiske. Området
har adkomst via vegen til industriområdet. Mellom vegen og fiskeområdet ligger en tett
lauvskog, og tilretteleggingen for ferdsel gjennom denne er mangelfull.  Mot Fauskevika i vest
ligger en rekke naust, som brukes av fritidsbåteiere i området.

Området langs Straumen øst for E6 og jernbanen er også definert som et område for båtliv
og fisking.

4.7 Naturmangfold
Området er preget av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. Sør for broa finnes det
en bjørkeskog, ellers finnes det spredt kratt rundt omkring. Skogen er et fint leveområde for
en rekke småfugl og gnagere. Arten smånesle som står på norsk rødliste for arter som sårbar,
finnes på østsiden av industriområde og vegen. Det er også gjort funn av fjellrundbelg som er
en art av nasjonal forvaltningsinteresse, på industriområdet nord for brua. Arten er en
flerårig plante i erteblomstfamilien og regnes som livskraftig.

Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Det finnes mye saltvannsfisk rundt slike sterke
strømmer, da det er mye åte for fisken her. Det finnes også laks og sjøørret som tilhører
Sulitjelmavassdraget med Laksåga.

Det finnes en israndavsetning sørvest for brua. Dette er en breelvavsetning som har verdien
viktig.

21



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

4.8 Kulturmiljø
Her ligger også enkelte historiske bygninger og rester etter perioden da Finneid var
utskipningshavn for malmen fra Sulitjelma. Kulturminneforvaltningen v/ Nordland
fylkeskommune og Sametinget har i 2015 foretatt befaringer av planområdet uten at det ble
påvist verneverdige kulturminner.

4.9 Naturressurser
Det her vært/er store naturressurser i form av grusforekomster i området. På nordsiden av
straumen er all grus tatt ut, mens på sørsiden av straumen drives fortsatt et stort grusuttak.

4.10 Grunnforhold
Løsmasse
Geologisk løsmassekart fra NGU viser ‘bart fjell, stedvis tynt dekke’ på sørsiden av straumen
og ‘randmorene’ på nordsiden.

Bergnivå under eksisterende E6 er ikke målt. Det er opplyst at eksisterende landkar på
sørsiden står på berg på ca. kote -0,7. I avstand ca. 50 m sørover fra brua starter bergskjæring
for veg og jernbane. Terrenget på sørsiden av straumen ligger på ca. kote +9 på nivå for
eksisterende veg og med fall mot sjøen i området for landkaret i akse 1. Midlere
terrenghelning er ca. 1:1,5.

På sørsiden av straumen er det grunnere til berg, med delvis berg i dagen i vannkanten ved
profil 550. Bergnivået stiger sørover til dagens bergskjæring for vegen som starter ca. ved
profil 510, med antatt berg i underkant veg i ca. kote +10.

Berg
Berggrunnen i området domineres av en deformert og foliert glimmerholdig sandstein.
Mengde glimmer (muskovitt og biotitt) varierer fra 5 – 40 %, og det kan være tydelige lagvise
skiller mellom disse to ytterpunktene.

Figur 20: Foliasjonen eller lagdelingen vises Figur 21: Sandstein over pennen, glimmerskifer under
tydelig i dagens fjellskjæring

Bergarten er tydelig foliert, det vil si at lagdelingen kommer tydelig fram. Foliasjonen er den
tydeligste og mest dominante strukturen i berget. I tillegg kommer flere 3 – 4 såkalte sprø
strukturer som gjør berget mindre stabilt. Det opptrer også sporadiske strukturer.

4.11 Andre forhold
Det er opplyst at sterk vind kan være et problem. I perioder med sterk østavind og mye snø
på Nervatnet kan det oppstå problemer med fokksnø på E6.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Planlagt arealbruk
Reguleringsformål og løsninger
Det reguleres til:
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, gang- og sykkelveg/fortau)
• Bebyggelse og anlegg (næringsområde)
• Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift
• Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.

I tillegg reguleres midlertidige anleggs- og riggområder til byggefasen.

Tabell 1: Arealtabell
Formål Areal (daa)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veggrunn – grøntareal 26,7
Annen veggrunn – tekniske anlegg 32,2
Gang- og sykkelveg 3,1
Kjøreveg 16,0
Parkeringsplasser 0,3
Sum areal i denne kategorien 78,3
Grønnstruktur
Grønnstruktur 12,1
Turveg 0,5
Sum areal i denne kategorien 12,6
Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift
Friluftsformål 6,8
Sum areal i denne kategorien 6,8
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Friluftsområde i sjø og vassdrag 3,5
Sum areal i denne kategorien 3,5
Totalt areal, alle kategorier 101,2

Tabell 2: Hensynssonetabell
Hensynssoner Areal (daa)
Sikringssoner
Frisikt 2,0
Sum areal i denne kategorien 2,0
Faresoner
Høyspentanlegg (inkl. høyspentkabler) 2,5
Sum areal i denne kategorien 2,5
Krav om felles planlegging, omforming og fornyelse
Omforming 26,8
Sum areal i denne kategorien 26,8
Totalt areal, alle kategorier 31,2
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5.2 Tekniske forutsetninger
Vegutforming
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på strekningen er i dag på ca. 3500 kjøretøy. Tungtrafikkandelen er
på 10 %. Etter forventet trafikkvekst vil ÅDT i 2040 bli 4300 kjøretøy.

Parsellen planlegges etter dimensjoneringsklasse H4, det vil si hovedveg med ÅDT mellom
4000 og 6000 kjøretøy og fartsgrense 80 km/t.

• Samlet vegbredde 10 m. Kjørefeltbredde 3,5 m. Skulderbredde 1 m. Forsterket
midtoppmerking 1 m

• Fartsgrense: 80 km/t
• Minimum horisontalradius: 300 m
• Minimum vertikalradius i høybrekk: 4 400 m
• Minste vertikalradius lavbrekk: 2 100 m
• Dimensjonerende kjøretøy: ST (Semitrailer)
• Største stigningsgrad: 6 %
• Største stigningsgrad i kryss: 5 %

Figur 22: Normalprofil dimensjoneringsklasse H4 (mål i meter)

Tverrprofil
Fjellknausen mellom vegen og næringsarealet fjernes i planforslaget. Den dobbeltsidige
skjæringen forsvinner og området blir åpnet opp mot vest.

Bakgrunnen for det foreslåtte tiltaket er at knausen er til hinder for å få til en hensiktsmessig
vegføring som ivaretar kravene til både sikt og horisontalkurvatur. Det forekommer også
mindre ras og nedfall av stein og is fra fjellknausen mot gang- og sykkelvegen. Denne faren
forsvinner når fjellknausen fjernes.

Skjæringen mot øst avdempes med tilbakefylling av jordmasser, og den nye skråningen
beplantes.

Tverrprofilet nedenfor viser nytt vegtverrsnitt på sør- og nordsiden av ny bru.
Terrengformasjonen i bakgrunnen av øverste snitt er eksisterende fjellknaus.
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Figur 23: Tverrprofil fjellskjæring og jordskjæring/ fylling

Vertikalkurvatur
Vegen senkes noe i terrenget på sørsiden av brua, og får en maksimal stigning på ca. 3,9 %.
På nordsiden bli stigningsforholdene omtrent uendret. Kravet til maksimal stigning for H4-
veg oppfylles på hele strekningen.

Figur 24: Vertikalprofil

Gang- og sykkelveg
Det planlegges gang- og sykkelveg/fortau langs E6 på hele planstrekningen. Gang- og
sykkelvegen får 3 m bredt asfaltdekke, noe som sikrer mulighet for god og effektiv vinterdrift.
Normal avstand mellom gang- og sykkelveg og E6 er 4 m. Over brua blir det en nærføring
med påkjørselssikkert rekkverk mot E6.
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Utforming av ny bru
Den nye brua er planlagt vest for og parallelt med eksisterende bru. Bredden på ny bru er ca.
15 meter hvorav ca. 10 meter brukes til to kjørebaner og 3,5 meter er til gangbane. Brua
spenner 69 meter mellom landkar. Brurekkverk er type H2.

Brua er en samvirkebru med en betongplate opplagt på 2 stk stålbjelker. Begge landkar
pelefundamenteres. Ved det søndre landkaret må det fylles ut i straumen. Det nordre
landkaret utføres med en undergang for eksisterende grusvei.

Den sørlige enden av brua er litt høyere enn den nordlige, slik at brua får en svak helning mot
nord.

Laveste astronomiske tidevann (LAT) under bru er -1,19 mens høyeste (HAT) er +0,91.
Underkant stålbjelker ligger på kote +6,3.

Det er planlagt lysmaster på begge sider av bru. Vegvesenets kabler legges inne i stålbjelker,
mens eksterne aktører kan henge infrastruktur under bruplate utenfor stålkasser. På
vestsiden bl.a. en vannledning Ø280 og på østsiden kabler for tele/el.

Figur 25: Skissert løsning, ny bru

Avstand til eksisterende jernbanebru
Dagens vegbru ligger tett inntil jernbanebrua, veg- og jernbanebru har felles landkar. Ihht
teknisk regelverk skal minsteavstand mellom spormidt og ny veg/bru være 9 meter +
høydeforskjell mellom ny bru og eksiterende jernbanelinje siden ny veglinje ligger høyere
enn dagens jernbanelinje.

Ny bru ved akse 2 vil ligge i overkant av 1 meter over eksisterende jernbanespor og vil på det
nærmeste ligge ca. 17,7 meter fra spormidt.

Riving av eksisterende bru
Overbygningen på eksisterende bru rives etter at ny vegbru er åpnet. Eksisterende landkar
blir stående da det også benyttes av jernbanebru .

Overbygning
Det vedlagte tegningsheftet beskriver overbygning for veg, fylling, fjellskjæring, jordskjæring
og ved sammenkobling mellom ny og gammel E6. I tillegg er det beskrevet overbygning for
gang- og sykkelvegen og for ny adkomstveg til Skysselvika næringsområde.
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Kryss og avkjørsler
Eksisterende kryss mellom E6 og adkomstveg mot
Skysselvika næringsområde foreslås kanalisert og flyttet
ca. 50 m sørover, fra ca. profilnummer 500 til 450. Ved å
flytte krysset unngår man at breddeutvidelsen i
forbindelse med kanaliseringen også omfatter brua.
Krysset med E6 kanaliseres for å sikre at venstresvingende
trafikk fra E6 ikke påvirkervegkapasiteten, og for å ivareta
trafikksikkerheten.

Eksisterende kryss mellom E6 og Finneidkaivegen (ved ca.
profilnummer 950) berøres ikke av planen. Frisikt mot
både E6 og gang- sykkelvegen er ivaretatt for begge de to
kryssområdene, og det planlegges ingen direkte avkjørsler
fra E6 langs planstrekningen.

Adkomstveger
Detaljreguleringen omfatter planlegging av ny kommunal
veg til Skysselvika næringsområde. Årsaken til dette er at
omlegging av E6 gjør at tidligere planlagt veg i grustaket
kommer for nært inntil ny E6 og dermed må flyttes lenger
unna.

Forskyvningen av krysset og omlegging av adkomstvegen
berører et eksisterende regulert næringsareal. Samtidig
blir det mulig å tilrettelegge avkjørsel fra kommunal veg til
friluftsområde, ny parkeringsplass, hytte og naustområde
på sørsiden av straumen.

Massedeponi
En del av arealet mellom E6 og ny adkomstveg mot Skysselvika reguleres som massedeponi
der sprengstein fra fjerningen av bergknausen og øvrige overskuddsmasser fra
anleggsarbeidet legges. Massedeponiet beregnes til å ha en kapasitet på inntil ca. 50000
kubikkmeter.

Massedeponiet planlegges anlagt fra ca. profil 175 og nordover mot krysset med adkomstveg
mot Skysselvika. Arealet mellom E6 og massedeponiet beplantes og utformes med en slak
helning som gjør at området vest for vegen framstår som åpent.

Skissen viser et tverrsnitt av massedeponi, ny E6 og ny adkomstveg. Skissen gir et bilde av
terrenglinjer ved maksimal og optimal utnyttelse av massedeponiet samt situasjonen etter at
deponiet er fjernet.

Helningen mot E6 skal være på 1:4, mens stigningen fra ny adkomstveg mot øst skal være
maksimalt 1:1,5. Området langs skjæringspunktet mellom sidene avrundes.

Figur 26: Reguleringskart som viser kryss mot
Skysselvika og Finneidkaivegen
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Mot eksisterende fjellskjæring øst for E6 skal oppfyllingen sikres mot utglidning, og maksimal
stigning skal være 1:1,5.

Figur 27: Tverrsnitt av massedeponi, E6 og atkomstveg

Midlertidige rigg-og
driftområder
For å sikre tilstrekkelig areal til å
gjennomføre byggearbeidene,
innreguleres midlertidige arealer til
rigg og drift i planen.

Friområdene under brua på nord-
og sørsiden forutsattes brukt til
dette formålet (lysegrønt område i
utsnitt fra forslag til
reguleringsplan).

Figur 28: Utsnitt fra reguleringskart som viser midlertidige rigg- og
driftsområder
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5.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
Vegen er planlagt ut fra retningslinjene i Statens vegvesens håndbøker. Vegen får en
horisontal- og vertikalkurvatur som gjør den sikrere og mer oversiktlig.

Figur 29: Vegføring sør for brua med ny regulert adkomstveg mot industriområde

Figur 30: Vegføring nord for brua
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Perspektivbilder fra 3D-framstilling
Ny E6 og bru er modellert tredimensjonalt. De følgende utsnittene fra ulike deler av
planstrekningen gir et inntrykk av hvordan vegen og landskapet vil fremstå etter bygging.

Eksisterende og strukturer er modellert på en enklere måte enn selve vegen og omgivelsene
som påvirkes. Derfor vil blant annet jernbanebrua og bebyggelsen framstå annerledes enn i
virkeligheten.

E6, Profil 0(Vaskermoenkrysset)-550
Planstrekningen starter i eksisterende E6 ved krysset til Vaskermoen. Traséen dreier deretter
mot vest, og skiller lag med dagens veg. Videre nordover mot Finneidstraumen ligger ny veg
helt utenfor dagens veg.

På vestsiden fjernes eksisterende bergknaus. Dette gjør det mulig å rette opp vegen noe, og
samtidig sikre god oversikt på vegstrekningen fram mot nytt kryss mot Skysselvika. Tiltaket
åpner landskapet betydelig på innkjøringen mot Fauske.

Terrenget på begge sider av vegen omformes. På vestsiden av vegen anlegges deponi og på
østsiden avdempes fjellskjæringen med påfylling av masser. Lengst sør i planstrekningen blir
det naturlige svaberget på østsiden av vegen synlig.

På vestsiden av vegen anlegges en fylling med slak helning. Skråningene på begge sider av
vegen beplantes med stedlig vegetasjon. På strekningen senkes vegen noe i landskapet.
Dette gir en slakere helning på vegen ned mot brua og mot det nye krysset mot Skysselvika.

Samlet gir senkningen av vegen og bearbeidelsen av sideterrenget bedre trafikksikkerhet inn
mot krysset og ved utforkjøring.

Figur 31: Ny veg sett fra sør
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E6,Profil 550-650 (Ny Finneidstraumen bru)
Ny Finneidstraumen bru anlegges vest for dagens bilbru, som rives etter at trafikk er overført
til den nye brua.

Både kjørebanebredden og bredden på fortauet utvides slik at dagens krav tilfredsstilles.
Fortauet skilles fysisk fra kjørevegen med påkjøringssikkert rekkverk.

Bærende konstruksjoner for brua legges på undersiden, slik at brua ikke lenger får
høydebegrensninger.

Figur 32: Ny bru sett fra sør

Figur 33: Ny bru sett fra nord- øst
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E6,Profil 650-950(kryss med Finneidkaivegen)
På nordsiden av ny bru forskyves E6 ca. 20 meter mot vest. Vegen svinger gradvis mot øst,
slik at den treffer på eksisterende E6 i krysset med Finneidkaivegen. Mot næringsarealet
settes det opp innsynsskjerm.

Mot vest grenser skjæringen langs vegen opp mot gjerdet som avgrenser
næringsarealet. Vegen ligger delvis på areal som i dag er regulert til næringsformål.

Vegen ligger på en fylling som gir en slak skråning mot jernbanesporet i øst langs
strekningen.

Figur 34: Ny veg på nordsiden av brua

Figur 35: Perspektiv fra nord- vest som viser avgrensning mot næringsareal
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Adkomstveg mot Skysselvika
Ombyggingen av krysset mot Skysselvika innebærer at adkomstvegen mot næringsområdet
legges om. Omleggingen og etablering av massedeponi berører eksisterende regulert
næringsareal. Det reguleres ny parkeringsplass og turveg langs sørsiden av Straumen.

Den nye adkomstvegen mot næringsområdet planlegges bygget til ca. profil 150, sammen
med øvrige tilpasningstiltak i kryssområdet mellom E6 og adkomstveger.

Figur 36: Nytt kanalisert kryss mot Skysselvika

Figur 37: Ny turveg til straumen og videreføring under brua
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6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

6.1 Framkommelighet
Framkommeligheten vil øke ved bygging av ny bru med to-felts kjørebane og tilfredsstillende
fri høyde. Det vil bli slutt på venting ved motgående trafikk, og det blir ingen begrensninger
på fri høyde.

6.2 Samfunnsmessige forhold
Ny bru og utbedring av tilstøtende veg vil ikke føre til innkorting av vegen, men tilføre
samfunnet verdier i form av bedre kjørekomfort, bedre framkommelighet og redusert
ulykkesrisiko. Det kan påregnes noe tidsbesparelse for trafikken, siden møter med større
kjøretøy tidligere har medført behov for venting.

Breddeutvidelsen av fortauet over brua bidrar til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle i
området, og styrker forbindelsen sørfra mot Fauske for myke trafikanter.

Friområdet som brukes i dag blir tilgjengeliggjort og utvidet med ny turvegforbindelse.

6.3 Avlastet veg
Eksisterende bru skal rives når ny bru står ferdig. Avlastet veg på begge sider av straumen vil
få asfalt og overbygning fjernet og istandsatt. Det gjenværende arealet inngår i
arealbrukskategoriene annen veggrunn, grøntareal sør for brua og annen veggrunn, tekniske
anlegg på nordsiden.

6.4 Naboer
Behov for grunnerverv
Fauske kommune er største berørte grunneier. På sørsiden av straumen berøres arealer
regulert til grøntområder (parkbelte mot veg og friluftsområde) og næring. På nordsiden av
straumen berøres arealer regulert til grøntområde (parkbelte).

Anlegningen av massedeponi og ny adkomstveg mot Skysselvika medfører at eksisterende
regulert næringsareal sør for brua faller bort.

En del av næringsarealet langs Finneidkaivegen på nordsiden av brua faller også bort i
planen. Planen vil imidlertid ikke ha innvirkning på bruksmulighetene i området.

6.5 Byggegrenser
Byggegrensen langs riksveg er 50 m, jf. Veglovens § 29. Avstanden regnes fra vegens
midtlinje.

6.6 Gang- og sykkeltrafikk
Utbedringen av gang- sykkelvegen langs E6 vil gi bedre framkommelighet for myke
trafikanter.
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Planen legger til rette for at man skal kunne krysse under ny bru og eksisterende jernbanebru
via en turveg på sørsiden av straumen. Stien avsluttes rett øst for brukaret til jernbanebrua,
og den utformes ikke for helårs drift.

Figur 38: Utsnitt fra reguleringsplan, ny turveg (o_T)

Foreslått løsning for føring av stien på fyllingen under ny bru er vist på figur 39. Tiltaket
krever ikke en utvidelse av fyllingsfoten ut mot straumen, slik at denne ikke påvirkes.
Videreføring av stien under eksisterende jernbanebru må også detaljplanlegges slik at
forholdene i straumen ikke påvirkes.

Figur 39: Turveg, løsning under ny bru
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6.7 Kollektivtrafikk
Eksisterende busslomme nord i planområdet ved kryss mot Finneidkaivegen (fra ca.
profilnummer 900) opprettholdes som i dag. Lengden på lommen er ca. 75 m, og bredden på
utvidelsen er 4 m. Dette tilfredsstiller gjeldende krav til størrelse på bussholdeplass.

Bussholdeplass på
østsiden av E6 sør i
planområdet (fra ca.
profil 20- 50) utvides ihht
utbedringstandarden og
vil dermed få en total
lengde på lommen på
over 55 meter.

Det etableres nytt fortau
på utsiden av lommen for
å ivareta av- og
påstigende passasjerer.
Fortauet føres sørover og
knyttes inn mot
eksisterende avkjøring.

6.8 Grunnforhold

6.8.1 Veg

Løsmasse
Det er utført grunnundersøkelser av Statens vegvesen Region nord, rapport nr 2014.121246-
008. Det er i tillegg utført supplerende grunnundersøkelser ved Finneidstraumen og ca. 300
meter sør for straumen av Rambøll Norge AS (G-rap-001-1350009336_rev1).

Boringene på vestsiden av vegen i området fra profil 290 til 380 viser bergnivå på kote +25,6
til +33,0, som ligger over planlagt vegnivå. Det er derfor antatt berg i vegnivå i dette
området. Prøvetakingen i punkt 14 viser lagdelt sand og grus, med et mindre leirelag i dybde
3 – 3,5 meter under terreng

Sør for straumen fra profil 0 til ca. 190 faller terrenget vestover. Vegen er planlagt flyttet
vestover mot lokalveg på vestsiden. Høydeforskjellen til vegen på vestsiden er planlagt til ca.
20 m. Det er utført supplerende grunnundersøkelser på denne strekningen. Prøvene fra de
supplerende grunnundersøkelsene er under analyse, og geoteknisk vurdering av stabilitet
med eventuelle tiltak skal foreligge før sluttbehandling av reguleringsplan.

Videre nordover til straumen, vil ny vegtrase antakelig gå hovedsakelig på berg. Dagens veg
går i bergskjæring og boringene som er utført på vestsiden ved profil 290 til 380 viser
bergnivå på kote +25,6 til +33,0, som er over planlagt vegnivå. Det er derfor antatt berg i
vegnivå i dette området. På denne strekningen faller berget mot vest, og det kan bli

Figur 40: Holdeplass i nord Figur 41: Holdeplass i sør
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løsmasseskjæring mot vest. Terrengnivået i området er endret i forhold til kartet på grunn av
uttak av grus.

Nord for straumen er vegen planlagt ca. i samme nivå som eksisterende veg og det er
nødvendig med utvidelse av eksisterende vegfylling vestover. Det planlagt støttemur vest for
planlagt trase fra ca. profil 640 til 860.

Berg
Noen av strukturene i berget mellom E6 og Skysselvika har en orientering mot vegtraseen
som gjør at de lett kan miste stabilitet dersom sprenging og fjerning ikke utføres på en
kompetent måte.

For sprengingsopplegget må det tas følgene hensyn:

• Ved sprengning av åsen må en ha skyteretning bort fra eksisterende E6.
• Nærheten til eksisterende veg gjør at en må tilpasse sprengningsarbeidet

(salvestørrelse og sprengningstidspunkt) i forhold til trafikken på stedet. Dette for å
sikre mot blokkfall både i samband med arbeid og med hensyn til trafikken.

Figur 42: Kart over undersøkt område som viser forholdet mellom planlagt vegtrasé, berg i dagen og løsmasser.
Den omtalte åsen er her markert i rødt og blått, henholdsvis kartlagt berg og løsmasser

6.8.2 Bru

Fundamentet i akse 1 er vist på nivå kote +4,5. Plasseringen vil føre til oppfylling ca. 5,5 m
over eksisterende sjøbunn i nord vestre hjørne og ca. 5 m skjæring i eksisterende vegfylling
langs østre kant. I akse 2 er planlagt fundamentnivå på kote +2,4.

Det er utført overslagsberegning av bæreevne for direktefundamentering i akse 1 og 2.
Bæreevnen i akse 1 i er tilfredsstillende forutsatt fylling med god kvalitet og helning 1:2. I
akse 2 er ikke stabiliteten tilfredsstillende for planlagt fundamentgeometri. Akse 2 ble derfor
beregnet med pelefundamentering for å oppnå tilfredsstillende stabilitet.

For begge aksene er det ihht geotekniske beregninger og vurderinger tiltenkt å benytte
stålkjernepeler til berg som fundamentering av landkar.
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Fyllingsstabiliteten er beregnet i akse 1, der tverrprofilet er beregnet for skråningshelning 1:2
og beregningene i lengdeprofilet er utført for skråning 1:2 og 1:1,5. Stabiliteten er tilfreds-
stillende for helning 1:2 med og uten fundamentlast. For helning 1:1,5 er ikke stabiliteten
tilfredsstillende med fundamentlast. Fylling med helning 1:2 går ut mot dypeste område i
straumen på ca. kote -5,5.

Fyllingsutstrekningen kan reduseres enten med brattere skråningshelning eller ved å senke
fundamentnivå. Fyllingsoverflaten mot straumen må sikres mot erosjon.

6.9 Landskapsbilde
Dagens landskapsbilde for planområdet er beskrevet og utredet i kapittel 4.5. Det ble
konkludert med at landskapsverdien ligger noe under middels, mens områdets sårbarhet
ligger mellom middels og stor. Området (Finneidet) er sterkt eksponert mot omgivelser med
mye bosetting og veger med høg trafikk. Mange fastboende og vegfarende opplever
planområdets landskapsbilde fra ulike steder i omgivelsene.

Beskrivelse av landskapsinngrep
Tiltakets influensområder vil være på to nivåer:
1. Tiltakets nærområder hvor de fysiske inngrepene skjer i landskapet.
2. Områder som visuelt påvirkes av tiltaket.

I beskrivelsen og vurderingene nedenfor gjelder alle punkter nærvirkninger unntatt punktet
som gjelder strandsonen langs sørsiden av straumen.

• Planforslaget medfører at den gjenstående terrengryggen av Straumnakken som ligger
vest for dagens E6 blir sprengt ned og ny E6 forskjøvet lenger vest, med ny bru vest for
dagens fagverksbru. Dagens «skalk» av Straumnakken vest for E6 kan ikke betegnes som
spesielt verdifull fordi den oppfattes som en rest/fragment av et tidligere helstøpt
landskapselement. Skogvegetasjonen her er viktig, men dersom området mellom ny E6
og lokalvegen blir tilplantet med stedegen trevegetasjon, vil landskapet i dette området
etter en tid bli minst like helhetlig som i dag (jfr. avsnittet om avbøtende tiltak nedenfor).

• Den verdifulle strandsonen langs sørsiden av Finneidstraumen vil endres som følge av
utfyllinger og bygging av brukar for den nye brua. Som et kompenserende tiltak foreslås
utfyllingsområdet utformet som et friområde som kan benyttes til rekreasjon og
friluftsliv. Det foreslås også etablert en tursti under både den nye brua og eksisterende
jernbanebru, slik at man får en gangforbindelse videre østover langs straumen.
Utfyllingen og turveien vil ikke påvirke strømmen.

• Fjellskjæringen hvor dagens E6 ligger er foreslått fylt opp med løsmasser med et platå på
toppen for å ta opp steiner fra ras. Det er viktig at denne fyllingen gis en mest mulig
naturlig form, og at de naturlige svabergene øverst ikke blir fylt ned. Her bør det også
legges til rette for innvandring eller planting av stedegen vegetasjon.

Den store høgdeforskjellen mellom veg og terreng ved metallgjenvinningsanlegget nordvest
for brua bør tas opp i en armert jord- eller torvkonstruksjon i stedet for tradisjonell blokkmur
av betong. Med over 5 meters høgde vil en blokkmur framstå som en uheldig og steril vegg i
landskapet som vil være synlig over lange avstander sett fra vest.
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Etter en samlet vurdering vil de landskapsinngrepene som følger av forslaget til
detaljregulering ha et omfang som er lite til middels negativt for landskapsbildet. Det vises
her til landskapsbeskrivelsen og de punktvise vurderingene ovenfor.

Avbøtende tiltak
Negative landskapskonsekvenser som følge av de landskapsinngrepene som foreslås i
reguleringsplanen kan reduseres ved terrengforming og vegetasjonsbruk. Foruten slike
virkemidler er det helt avgjørende at de anlegg og terrengformer som skal bygges opp i
tiltaksområdet (deponier, terrengvoller, veger m.m.) gis en gjennomført høy kvalitet.

I dette prosjektet foreslås følgende konkrete avbøtende tiltak:

• Massiv revegetering med stedegen skogvegetasjon i foreslått massedeponering i østre
del av skjæring sør for bru og området mellom E6 og lokalveg lenger vest.

• Utfyllingsområdet i vika vest for søndre landkar utformes som friområde, og gjøres
tilgjengelig for brukere ved etablering av ny turveg. Turvegen videre under jernbanebrua
utformes slik at straumen ikke påvirkes.

6.10 Nærmiljø/friluftsliv
Friluftsområdene sør for brua blir gjort mer tilgjengelige med tilrettelegging av ny turveg og
parkeringsplass. Videreføringen av turvegen mot øst gir en trygg mulighet til å krysse under
ny bru og jernbanebrua.

6.11 Naturmiljø
Planens effekt på naturmiljøet er først og fremst knyttet til utfylling av en liten bukt på
sørsiden av brua. Et område med hardbunnsfjære vil bli nedbygd. Dette er en
hardbunnsfjære med brunalger, typisk for området, så negativ effekt på områdets marine
naturmiljø er begrenset.

Planen har liten effekt på fisk som lever i strømmen, da selve strømmen ikke blir berørt.
Bruas fundamenter blir godt plassert på land, og den vil ha et spenn.

Israndavsetingen sørvest for brua blir ikke berørt av tiltaket, da denne er i god avstand til
planområdet. Arten smånesle som står på norsk rødliste for arter som sårbar, finnes i
industriområdet på nordøstsiden av planområdet. Denne forekomsten vil ikke bli berørt.
Det er gjort funn av fjellrundbelg, som er en art av nasjonal forvaltningsinteresse, på
industriområdet nordvest for brua, se Figur 41 og 42. Arten er en flerårig plante i
erteblomstfamilien og regnes som livskraftig. Prosjektet står i fare for å bygge ned forekomst
av denne, da plasseringen er midt i veglinja. Arten er utbredt i fjellet i Sør – Norge og finnes
også nordpå ned mot sjøen.

Nedbygging av forekomsten vil ikke ha betydning for arten som en helhet. Det vil derimot
være hensiktsmessig å flytte arten til et tilsvarende habitat i området, for å ta vare på den
lokale bestanden.
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Vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven

§8 Kunnskap om naturmangfold i området
Kunnskap er i første rekke basert på opplysninger som har kommet fram fra kilder
som Naturbase (miljødirektoratet), artskart (artsdatabanken) skog og landskap,
lakseregisteret og bergrunnskart (NGU).

Vurderingene av virkningene på naturverdiene er basert på generell kunnskap om
artene sine krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til variasjon.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som oppfylt da det har fremkommet godt med
opplysninger om områdets naturmiljø fra databasene.

§ 9 Om føre-var-prinsippet
Vi anser kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, pattedyr, marint naturmiljø,
vannmiljø og effekter av tiltaket i planområdet som god. Det er ikke sannsynlig at
tiltaket vil medføre alvorlig skade på økosystem, naturtyper, vegetasjon, flora,
landskap og geologi.

Unntaket er nedbygging av arten fjellrundbelg som er av nasjonal
forvaltningsinteresse. Etter føre-var-prinsippet bør området med arten gjerdes inn
slik at de får ligge i fred, eller så bør planten flyttes til et tilsvarende habitat.

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet
Området er preget av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. En del skog
står igjen sør for brua og gir området preg som naturområde. Det planlagte tiltaket
vil føre til noe hugging av denne skogen, slik at belastningen på naturområdet blir
noe større. Samme effekt vil igjenfylling av bukta gi.

Med unntak av fjellrundbelg er det ikke kjent spesielle miljøer eller arter som med
dette tiltaket får en vesentlig høyere eller kritisk belastning i utredningsområdet.
Siden området bærer sterkt preg av menneskelig inngrep fra før, vil ikke tiltaket
medføre vesentlig forskjell i samlet belastning på naturmiljøet i planområdet.

Figur 43 og 44: Registrerte forekomster av Smånesle og Fjellrundbelg. Fjellrundbelgforekomsten
flyttes til egnet nytt område
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§ 11 kostnader ved miljøforringelse
Statens vegvesen har tatt kostnadene ved å fremskaffe kunnskap om naturmangfold
langs strekningen. Videre vil det i tråd med vegvesenets retningslinjer bli utarbeidet
ytre miljøplan, samt rigg og marksikringsplan, hvor forebyggende eller
gjenopprettende tiltak vil fremgå. Statens vegvesen vil som tiltakshaver ta kostnader
ved miljøforringelse.

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Bestemmelsen går ut på å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet ved å ta
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering, som ut fra en samlet vurdering
av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir
de beste samfunnsmessige resultater.

Det legges vekt på at anlegget skal utføres med driftsmetoder og teknikk som
minimerer terrenginngrep, utslipp eller andre uheldige effekter som kan føre til
miljøforringelse eller negativ påvirkning på biologisk mangfold.

Området skal tilsåes, og ved revegetering er det viktig å bruke stedegne masser og
vegetasjon for å hindre introduksjon av fremmede arter.

Naturvernområder
Planforslaget berører ingen naturvernområder.

Vannmiljø
Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Det finnes mye saltvannsfisk rundt slike sterke
strømmer, da det er mye åte for fisken her. I følge lakseregisteret er det registrert laks og
sjøørret i Finneidstraumen. Laksen tilhører Sulitjelmavassdraget med Laksåga.

En bukt på sørsiden av brua skal fylles igjen. Her finnes det hardbunnsfjære, med brunalger
som lever på svaberg.

Inngrepsfrie områder
Planforslaget berører ingen inngrepsfrie naturområder (INON).

Verdivurdering og effekt av tiltaket
Området er sterkt preget av menneskelig inngrep fra industriområde og veg. Det finnes noe
skog og kratt i planområdet, men det regnes likevel som skrotemark.

Effekten på naturmiljøet fra bygging av ny bru er begrenset. Største inngrep er igjenfylling av
bukta på sørsiden av brua. Her vil hardbunnsfjære typisk for området bli nedbygd. Noe
bjørkeskog vil også bli hogd.

Forekomst av en rødlisteart, smånesle (sårbar) befinner seg øst for industriområdet og
vegen. Denne vil ikke bli nedbygd da den befinner seg i god avstand til planområdet.

En forekomst av arten fjellrundbelg som er av nasjonal forvaltningsinteresse, står også i fare
for å bli nedbygd. Denne befinner seg midt i veglinja.

Planen har ingen effekt på forholdene for fisk i strømmen.

Israndavsetningen sørvest for brua berøres ikke av planen.
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Avbøtende tiltak
• Naturlig revegetering med stedegne masser skal brukes på voller og kanter. Uønskede

arter skal bekjempes. Toppjorda (der frøbanken ligger) i eksisterende jordlag bør tas av
og lagres på eget deponi. Dersom dette jordlaget tilbakeføres vil naturlig flora komme
tilbake.

• Forekomsten av fjellrundbelg skal flyttes til et nytt egnet habitat.

• Det skal anvendes driftsmetoder og teknikk som minimerer terrenginngrep, utslipp eller
andre uheldige effekter som kan føre til miljøforringelse eller negativ påvirkning på
biologisk mangfold.

6.12 Kulturmiljø
Det planlagte tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på bevaringsverdig kulturmiljø.

6.13 Naturressurser
Jordbruk
Det planlagte tiltaket vil ikke få noen virkninger for landbruket da det ikke finnes
landbruksareal i området.

Skogbruk
Det planlagte tiltaket vil ikke få noen virkninger for skogbruket da det ikke drives slik
virksomhet i området.

Reindrift
Det er ikke registrert flytt- eller drivingsleier eller beiteområder for reindrift i planområdet.

Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster
I dag drives uttak av løsmasser (grus) fra massetaket i Skysselvika. I følge våre opplysninger er
det konsesjon for grusuttak fram til 2019. Muligens finnes det grusforekomster til enda
lenger drift.

6.14 Støy og vibrasjoner
Det er utført støyberegninger for vegen med ny linjeføring. Beregningene viser at ingen
bolighus blir direkte berørt av støy fra vegen.
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Figur 45: Støykart, sørlig del av strekning

Figur 46: Støykart, nordlig del av strekning

6.15 Massehåndtering
Det er satt opp et massebalanseregnskap for byggingen av veg og de nødvendige
terrengtilpasningene:

Tabell 3: Massebalanseregnskap
Masser som fjernes Masser som brukes i

prosjektet
Balanse

Ca. 75 000 m3 fjellmasser

Ca. 55 000 m3 jordmasser og
overbygning

Ca. 25 000 m3 fyllingsmasser Ca. 105 000 m3
overskuddsmasser

En del av jordmassene som fjernes er vekstmasser som kan brukes til revegetering av
området. Mengden er usikker på dette planleggingsnivået, men i forbindelse med
detaljprosjekteringen vil omfanget bli klargjort.

Det er beregnet at i alt ca. 65 000 m3 kan deponeres i deponiet og i fyllingen mot skjæring i
øst.  Dette gir et totalt overskudd på 40 000 m3 masser som må deponeres eller brukes på
prosjekter utenfor planområdet.
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6.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Sammendrag med anbefalinger:
Analysen har avdekket en del mulige uønskede hendelser som kan inntreffe i anleggs- og i
driftsfasen, de fleste er knyttet til anleggsfasen. De mulige uønskede hendelsene er
beskrevet og klassifisert ut fra mulig virkning og sannsynlighet for at de inntreffer. Det er
beskrevet tiltak for å redusere sannsynligheten for at de uønskede hendelsene inntreffer, og
for å redusere konsekvensene.

Klassifikasjon med fargekoder:
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert som:

1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men
det er en teoretisk sjanse

2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede

Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som:

1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd
er uvesentlig

2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut

av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settes varig ut av drift

Tabell 4: Sannsynlighets- og alvorlighetsgrader
Virkning:

Ubetydelig (1) Mindre alvorlig
(2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4)

Sannsynlighet:
Svært sannsynlig
(4)
Sannsynlig  (3)
Mindre sannsynlig
(2)
Lite sannsynlig  (1)

Hendelser som etter vurderingen havner i rød kategori krever at tiltak planlegges og
gjennomføres. For hendelser i gul kategori skal tiltak vurderes, mens tiltak ikke er nødvendig
for hendelser i grønt område.
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Tabell 5: Uønskede hendelser, sannsynlighet (S), virkninger (V) og tiltak

Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei S V Risiko Kommentar Avbøtende tiltak S V

Residuell
risko

Driftsfase- Natur-, klima og miljøforhold – Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1. Masseras /-skred Ja 2 3 Nedfall av stein fra

usikret skjæring i
bergnabb.

Langs den aktuelle strekningen inngår en nedfallsone
der steinsprang og nedfall kan lande uten at det
medfører fare. Løs stein fjernes i størst mulig grad i
forbindelse med arbeidet.

1 2

2. Snø-/ isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Nei Regulert vassdrag.
5. Tidevannsflom Nei

6. Radongass Nei
7. Vindutsatt Ja 2 3 Fare for sterk vind fra

NØ over Nervatnet.
Fysisk barriere mellom kjørebane og fortau. Sikrer
myke trafikanter.

2 2

8. Nedbørutsatt Nei
9. Sårbar flora Ja 4 3 Fjellrundbelg er en

påvist art med nasjonal
interesse i planområdet,
nord for straumen. Liten
forekomst som kan
flyttes.

Forekomsten er liten, og det er mulig å flytte denne
til et nytt område. Sikres gjennom bestemmelse i
planen.

1 3

10. Sårbar fauna Nei
11. Naturvernområder Nei
12. Vassdragsområder Nei
13. Grunnforhold Nei Ok grunnforhold i hht.

Geotekniker.
14. Automatisk fredede
kulturminner

Nei Kulturminne registrert i
databasen. Er imidlertid
borte. Avklart med NFK.

45



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

15. Geoteknisk ustabil
grunn/fare for utglidning

Ja 3 3 Stor høydeforskjell og
liten avstand (bratt
skjæring) mellom E6 og
nivå grustak.

De geotekniske forholdene må kartlegges i mer
detalj på strekningen fra profil 0- 190 før arbeid
gjennomføres. Undersøkelser er gjort men
resultatene er ennå ikke klare. Stabiliserende tiltak
gjennomføres etter behov.

1 3

Anleggsfase - Bygde omgivelser – Kan tiltak i planen få virkninger for:
16. Veg, bru, avkjørsel Ja 4 2 Arbeid på veg, bru og

avkjørsel. Omlegging av
veg/kryss. Riving av
eksisterende bru.

Det utarbeides en egen plan for arbeidene før
anleggsfasen, der det gjøres egne risikovurderinger
for arbeid på anlegget og påvirkning på omgivelser.

2 2

17. Havn, kaianlegg Nei
18. Sykehus ol. Nei
19. Skole barnehage,
fritidsaktiviteter

Ja 3 3 Sannsynligvis skoleveg
for enkelte.

Myke trafikanter må ivaretas spesielt gjennom hele
arbeidsperioden og sikres i trafikkavviklingsplan for
byggefasen. FAU ved aktuelle skoler må tas med på
råd for å sikre best mulig kunnskapsgrunnlag.

2 2

20. Tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy

Ja 2 4 Redusert
framkommelighet i
anleggsfasen.

Sikre passeringsmuligheter i anleggsfasen ved
etablering av skulder/ passeringslommer. Planlegges
i trafikkavviklingsplanen.

1 3

21. Brannslukningsvann,
mangelfull forsyning

Nei

22 Kraftforsyning, ulykke
relatert til anleggsarbeid

Ja 4 3 Høgspent luftspenn
krysser veg sør for brua.
Høgspent kabel i
grunnen på nordsiden av
straumen.

Sikre kabelen mot brudd i anleggsfasen med god
kartlegging og markering i arbeidsplaner og kart.

2 3

23. Vannforsyning Ja 4 2 Vannledning i
eksisterende bru.

Planlegge omleggingsfase godt, for å sikre kort
avbrudd i forsyning. Gjennomføre varsling. Beskytte
ledning i gammel bru. Fokus på ledning ved
nærgraving. Ledningen på nordsiden må legges om
før ny bru ferdigstilles. Sikre ledning mot frost.

2 2
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24. Forsvarsområde Nei
25. Rekreasjonsområder Ja 4 1 Anleggsfasen. Tilgang til

frilufts-område ved
sørsiden av straumen.

Deler av områdene blir ikke tilgjengelig i
anleggsfasen. Publikum stenges ute med
sikringsgjerder der det er hensiktsmessig.

2 1

26. Reindrift Nei

Anleggsfasen - Forurensning – Berøres planområdet av:
27. Fare for akutt
forurensing

Ja 2 2 Oljelekkasje fra
anleggsmaskiner.

Alle maskiner skal ha oppsamlingsmiddel under
anlegget.

2 2

28. Permanent
forurensing

Nei

29. Støv og støy; industri Ja 4 1 Industrivirksomhet.
Grusuttak.

Anleggsarbeid i etablert industriområde. Få berørte.
Arbeid vil foregå på dag, kveld og helg. Tiltak, for
eksempel vanning vurderes løpende.

4 1

30. Støv og støy; trafikk Ja 2 2 Begrenses til
anleggsfasen
(omkjøringer).

Ivaretas gjennom HMS- plan. 2 2

31. Støy; andre kilder Ja 2 2 Anleggsfasen. Ivaretas gjennom HMS- plan. 2 2

32. Forurenset grunn Nei
33. Høyspentlinje Ja 4 3 Høgspent. Luftspenn og

kabel.
Sikkerhet for arbeidende nært høyspentlinjer må
ivaretas spesielt i HMS- plan. Kabelen kartlegges og
markeres godt i arbeidsplaner og kart.

2 3

34. Risikofylt industri Nei
35. Avfallsbehandling Ja 4 1 Avfall håndteres ikke

forskriftsmessig.
Plan for avfallshåndtering (Ytre miljø) inngår i krav
ved valg av entreprenør. Det forutsettes at planen
sikrer lite sannsynlighet for feil avfallsbehandling.

2 1

36. Oljekatastrofe Nei
37. Forurensing av sjø Ja 2 2 Avfall fra anleggsfasen

forurenser sjø.
Ivaretas gjennom HMS- plan. 2 2
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Driftsfasen - Forurensing – Medfører tiltak i planen:
38. Fare for akutt
forurensing

Nei

39. Støy og støv fra
trafikk

Nei

40. Støy/støv fra andre
kilder anleggsmaskiner

Nei

40. Forurensing av sjø Nei

41. Risikofylt industri Nei

Anleggsfasen- Transport - Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig
gods

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

43. Vær/føreforhold
begrenser tilgjengelighet

Ja 1 2 Fare for sterk vind fra
NØ over Nervatnet

Tiltak ikke nødvendig. 1 2

44. Ulykke i av- og
påkjørsler

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

45. Ulykker med gående
- syklende

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja 1 4 Sikres gjennom trafikkavviklings- og
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før
anleggsfasen. Egen risikovurdering i sammenheng
med denne.

1 3

47. Vilt-/husdyrpåkjørsel Nei
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48. Befaringer i
anleggsfasen

Ja 1 4 Sikres ved at kravene til HMS oppfylles ved
befaringer på stedet. Krav til HMS/
arbeidsvarslingskurs for alle som oppholder seg på
og nær veg.

1 3

Andre forhold - Risiko knyttet til tiltak og omgivelser:
49. Terror/sabotasje Nei
50. Regulerte vann-
magasin m/ usikker is

Nei

51. Fallfare ved naturlige
terrengformasjoner
samt gruver, sjakter o.l.

Ja 2 4 Fall fra høye skjæringer. Sikres gjennom HMS- plan for arbeidene som foregår
i høyden.

1 4

52. Arbeid nær sjø Ja 3 3 Arbeid ifm. Bru Sikres gjennom HMS- plan for arbeidene. Bør ha båt
tilgjengelig.

2 3

53. Bygging av bru Ja 3 3 Mange risikofylte
aktiviteter

Sikres gjennom HMS- plan for arbeidene. 2 3

54. Sprengningsarbeider Ja 3 3 Nært veg og jernbane. Følge gjeldende prosedyrekrav for sprenging. Sørge
for god koordinering mellom aktiviteter. Stenging av
veg og jernbane ved behov.

2 2

55. El-arbeider Ja 3 3 Omlegginger av
høgspent

Sikre god koordinering internt ved arbeid med
høyspent, planlegge når og hvor det skal jobbes med
El- anlegg. Sikre strømførende anlegg med fysiske
barrierer.

2 2
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7 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TILPLAN

7.1Trafikkavvikling i anleggsperioden

Det finnes ingen gode omkjøringsalternativer for trafikk i anleggsperioden, og heller ingen
gode alternative forbindelser nord- sør for syklister og fotgjengere.

For trafikk både i lokalområdet og regionalt er det er det derfor viktig at trafikkavviklingen
opprettholdes gjennom anleggsperioden. Det må derfor forutsettes at eksisterende bru skal
kunne brukes gjennom hele fasen med anleggsarbeid.

En detaljert plan for trafikkavvikling som sikrer akseptable forhold for alle trafikantgrupper
må utarbeides i forkant av byggefasen for prosjektet. For myke trafikanter skal sikkerhet og
framkommelighet ikke reduseres i forhold til førsituasjonen.

7.2Sikkerhet, helse ogarbeidsmiljø(SHA)- og Ytre miljøplan(YM)for byggefasen

Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) i denne sammenhengen er den belastningen som
påføres menneskene som skal bygge prosjektet i anleggs- og vedlikeholdsfasen, samt
publikum/bruker i bygge- og driftsfasen. Følgende arbeidsoperasjoner må tas ekstra hensyn
til under anleggsarbeidet:

• Arbeid på/ved trafikkert veg
• Omlegging av trafikk
• Sprengningsarbeider
• Arbeid ved høye skjæringer
• Arbeid over og nær vann
• Arbeid med støping og montering av tunge konstruksjoner (bru)
• Arbeid under og nær kraftlinje
• Arbeid i omgivelser med støy/støv
• Arbeid under vanskelige vær- og føreforhold

En Ytre Miljøplan (YM-plan) beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering
og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin
håndbok R760, ”Styring av vegprosjekter» setter krav om at det skal utarbeides en Ytre
Miljøplan på alle prosjekt.

Tabell 6 oppsummerer spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-planen,
og hva som er avdekket som spesifikke utfordringer i reguleringsplanarbeidet.
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Tabell 6: Temaområder ytre miljø- plan
Tema Problemstillinger/vurderinger
Støy Ingen spesielle problemstillinger er registrert.
Vibrasjoner Ingen spesielle problemstillinger er registrert.
Luftforurensning Ingen spesielle problemstillinger er registrert.
Forurensning av jord og vann
Landskap Utformingen av arealet med massedeponi i perioden

med bruk og etter uttak må tillegges stor vekt.
Nærmiljø og friluftsliv Det er viktig at strandsonen på sørsiden av

Finneidstraumen ivaretas som et viktig utfartsområde.
Naturmiljø En art av nasjonal interesse, fjellrundbelg, er funnet i

planområdet på nordsiden av straumen.
Vassdrag og Strandsone Det er viktig at Finneidstraumen ikke påvirkes av

utfyllingstiltakene som planlegges i strandsonen.
Kulturminne og kulturmiljø Ingen spesielle problemstillinger registrert.
Naturressurser Ingen spesielle problemstillinger registrert.
Energiforbruk Ingen spesielle problemstillinger registrert.
Materialvalg og
avfallshåndtering

Ingen spesielle problemstillinger registrert.

Flere tema Ingen spesielle problemstillinger registrert.

8GRUNNEIERLISTE
Finneid grus AS
Turnout MC Salten
Anne Marie Ramberg
Dahl Bygg AS
Østbø AS
Rugås Industrier AS
Fauske kommune
Janne og Gøran Håkonsen
Frank Allan Jenssen
Rosa Johansen; Leivset
Svein Vidar Wangen; Leivset
Isabell Olsen Nyland
Odd Harald Nilsen
Finneid Sveis Eiendom AS
Bobilnor AS
Mathjørnet AS
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9 OPPSUMMERINGAV INNSPILL
Nordland fylkeskommune. Planfaglig innspill.
• Det bør tas hensyn til framtidige klimaendringer
• Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming

som er tilrettelagt for alle grupper.
• Planprosessen skal legge opp til medvirkning.
• Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland

Nordland fylkeskommune. Kulturminnefaglig innspill
• Planområdet er befart uten at det ble påvist verneverdige kulturminner. En struktur

som i 1972 ble registrert som fjernet gravrøys med bauta, ble avkreftet som
kulturminne ved en mindre arkeologisk undersøkelse som fylkeskommunen
gjennomførte i 1998. Vernestatusen i Askeladden er derfor endret tilikke fredet
(Askeladden-id 18057).

• Endelig kulturminnefaglig uttalelse blir gitt når planforslag foreligger.
• Det vises til egne kulturminnefaglige uttalelser fra Sametinget og Tromsø Museum.

Sametinget
• Planområdet er befart uten at det ble påvist automatisk fredede samiske

kulturminner.
• Det vises til egne uttalelser fra Nordland fylkeskommune.

Kystverket
• Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og

farvannslovens bestemmelser. Kommunen skal behandle søknader om tiltak i
kommunalt sjøområde og Kystverket behandler søknader om tiltak i statlige
fiskerihavner og tiltak tilgrensende, og i hoved- og biled.

• Planområdet grenser til farled 2000 Fauskevika hvor Kystverket har
forvaltningsansvar etter Havne- og farvannsloven.

• Kystverket vil komme tilbake med konkrete innspill når planforslaget for området
foreligger.

Jernbaneverket
• Dagens vegbru ligger tett inntil jernbanebrua med ca. 1,5 m avstand. Bruene har

felles landkar. Dialog med Statens vegvesen har avklart en minsteavstand på 9,0 m
fra spormidt. I tillegg må høydeforskjell tas med dersom vegen blir liggende høyere
enn jernbanen. Avstanden blir da 9 m + h.

• Det forutsettes at Statens vegvesen kan dokumentere at tiltaket oppfyller kravene
om sikker byggegrunn mot naturfare iht. plan- og bygningslovens § 28-1/TEK 10 kap
7.

• Det bør gjøres en avklaring av eiendomsgrensene.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Minste avstand fra ny E6-bru til jernbanen er ca. 18 m. I tillegg vil ny bru i sørenden

bli ca. 2 m høyere enn jernbanebrua.
• Statens vegvesen vil dokumentere at tiltaket oppfyller kravene til sikker byggegrunn.
• Avklaring av eiendomsgrensen er gjort.
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Salten kraftsamband AS
• Arbeidene ifm. ny bru må ikke hindre strømningsforholdene i Finneidstraumen.

Dagens tverrsnitt er nødvendig for å avlede store flommer i oppstrøms vassdrag.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Finneidstraumen vil ikke bli innsnevret av de planlagte tiltakene.

Tromsø Museum –Universitetsmuseet
• Tiltaket vil være begrenset i omfang, og tiltaksområdet er heller ikke kjent for

utbredt eldre vannbasert bruk. Sannsynligheten for konflikt med eventuelle
kulturminner under vann vurderes som liten og det er derfor ingen merknader.

• Dersom det i forbindelse med tiltaket kommer over automatiske vernede
kulturminner, må Tromsø Museum varsles.

Norges vassdrags-og elektrisitetsdirektorat NVE
• I forhold til NGUs løsmassekart består området av tykk morene og bart fjell, mens

det i like i nærheten viser tykk havavsetning. Det forutsettes derfor at tema
grunnforhold blir vurdert i det videre planarbeidet. Plandokumentene skal på en
tydelig måte vise hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert, og tatt hensyn til.
Områdestabiliteten skal vurderes og foreligge før reguleringsplan vedtas.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Statens vegvesen vil dokumentere at tiltaket oppfyller kravene til sikker byggegrunn.

Tiltak i områder med kvikk/ sensitiv leire eller utløpsområder for kvikkleireskred skal
vurderes iht. NVE sine retningslinjer 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

I følge «skrednett» ligger ikke området innenfor eller i utløpet fra klassifiserte
kvikkleiresoner, eller soner for fjellskred, flodbølge eller jord- og flomskred.

Grunnundersøkelser for fundamentering av bru viser resultater som samsvarer med
kvartærgeologisk kart.

Østbø AS
• Virksomheten er arealkrevende i forbindelse med mottak og mellomlagring av varer.

Eventuell tap av areal vil påvirkevirksomheten i betydelig negativ retning.
• Det er derfor viktig med tiltak som kan begrense inngrepet. En måte å gjøre dette på

er å erstatte fyllingen helt eller delvis ved bruk av mur.
• Inngjerding av området må også opprettholdes i anleggsperioden.
• Vegen ned og forbi eiendommen er i til dels dårlig stand, og bør opprustes i

forbindelse med anleggsvirksomheten.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Det har vært møter mellom partene. Det er nå anbefalt mur mot eiendommen.

Fauske lysverk AS
• Fauske lysverk har infrastruktur innenfor det regulerte området, og ønsker å bli tatt

på råd for å komme fram til eventuelle løsningsforslag.
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Kommentar fra Statens vegvesen:
• Det har vært holdt møter og partene er gjensidig informert.

Finneid Sveiseverksted AS
• Ber om at det tas hensyn til eiendommene som berøres, både tilhørende Rugås

Industrier AS og Finneid Sveis Eiendom AS.
• Ber om at foreløpige reguleringsplaner oversendes så snart de foreligger.

Gøran og Janne Håkonsen
• Forutsetter at videre planlegging tar hensyn til tinglyst festerett på eiendommen

83/5.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Statens vegvesen forholder seg til berørte parter i henhold til fastsatte prosedyrer,

det vises bl.a. til Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning i
planleggingen.

Jack Stemland
• Spørsmål om kommunal veg under brua blir opprettholdt etter at ny bru står ferdig.

Bakgrunnen er at boligområdet i Lillnesveien og «Nerveien» er utsatt for støy- og
støvplager fra trafikken til østsiden av jernbanen. Dersom denne trafikken hadde
benyttet krysset på vestsiden av E6 og kjørt under brua ville miljøulempene for
boligbebyggelsen bli kraftig redusert.

Kommentar fra Statens vegvesen:
• Kommunal veg under brua blir stengt i byggeperioden for brua, men vil bli

opprettholdt etter at brua står ferdig.
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10. VEDLEGG

1. Planbestemmelser datert 07.03.2016. Dato for siste revisjon
10.05.2016

2. Plankart i målestokk 1:1000, A0 revidert 11.05.2016

3. Plankart i målestokk 1:3000, A3 revidert 11.05.2016

4. Geoteknisk rapport, Rambøll datert 01.07.2015

55



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Ressursavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no



Fauske kommune

Forslag til

Planbestemmelser
Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

PlanID: 2015002
Dato: 07.03.2016
Dato for siste revisjon: 10.05.2016
Dato for kommunestyrets vedtak:

§ 1 GENERELT

1.1 Formål
Detaljreguleringen skal legge til rette for utbedring av E6 Finneidstraumen bru med
tilstøtende veger, og sikre framtidig arealdisponering innenfor planområdet.

1.1 Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i målestokk 1: 1000 revidert A
02.05.2016 og revidert B 11.05.2016. Planen består av i alt 1 plankart.

Detaljreguleringen erstatter deler av følgende reguleringsplaner:
• Finneid næringsområde, 1997003
• Skysselvika næringsområde, 1997004

1.2 Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jf. Plan og bygningslovens § 12-5, 12-6 og 12-7:

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1)
Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT1-8)
Gang-/sykkelveg (o_SGS1-4)
Kjøreveg (o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4, o_SKV5)
Parkeringsplasser (o_SPP1)

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Grønnstruktur (o_G1)
Turveg (o_GT1)
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§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
Friluftsformål (o_LF1, o_LF2)

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV1)

§ 12-6 Hensynssoner
Sikringssoner
Frisikt (H140_1-4)

Faresoner
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370_1)

Krav om felles planlegging, omforming og fornyelse
Omforming (H820_1)

§ 12-7 Bestemmelsessoner
Midlertidig anlegg og rigg (Midl.anl/rigg 01, - 02, -03)

§ 2 FELLES BESTEMMELSER

2.1 Naturens mangfold
Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet innen planområdet skal det utvises
aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov om
forvaltning av naturens mangfold.

2.2 Kulturminner (Plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2)
Kommer det under graving fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet som
omfattes av kulturminneloven, skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
Nordland fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd.

2.3 Terreng og revegetering (plan og bygningsloven § 12-7 nr. 3)
Store terrenginngrep formes slik at de permanente visuelle og miljømessige virkningene av
inngrepet blir minst mulig, og at ny landskapsform kan istandsettes og revegeteres.

2.4 Rigg og marksikringsplan
Det skal utarbeides en rigg og marksikringsplan for utbyggingen før oppstart av
anleggsarbeidet.

2.6 Plan for Ytre miljø
Det skal utarbeides en plan for å sikre forhold knyttet til ytre miljø før oppstart av arbeidene.
Planen skal beskrive de miljømessige utfordringene knyttet til gjennomføring av
reguleringsplanen, og beskrive hvordan disse skal ivaretas.  Herunder relokalisering av
fjellrundbelg, bruk av rene masser til nødvendige oppfyllingsarbeider, ivaretakelse av
vannmiljø og sårbare tidspunkt for gjennomføring.
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§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Plan-  og bygningslovens § 12-5
nr. 2)

3.1. Generelt
Formålet omfatter alle arealer til bygging av bru og veg, sikring, drift og vedlikehold av bru
og veg, grøft-/fyllings- og skjæringsareal, parkeringsplasser, stopplommer, avkjørsler,
rekkverk og andre anlegg som naturlig tilhører vegen. I anleggsperioden tillates området
benyttet til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder
midlertidig trafikkavvikling, midlertidige bygninger og anlegg, lagring med mer.

Kjøreveg skal være offentlig veg. Vegene skal opparbeides med bredde som vist på
plankartet.

3.2 Gangveg/gangareal (o_SGS1-4)
Gangveg/gangareal skal oppfylle kravene etter gjeldende norm og ferdigstilles i samme tid
som offentlig vegareal (o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4).

3.3 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1)
a) Annen veggrunn grøntareal kan benyttes til skjæringer, fyllinger, støyvoller/støyskjerming,
rekkverk, murer og grøfter.

b) Innenfor områdene der det er mulig og formålstjenlig er det tillatt å deponere masser.

3.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1-8)
a) Områdene kan benyttes til veg-tekniske innretninger.

b) Langsetter gnr/bnr 101/393 og 35 meter nordover skal det etableres innsynsskjerm.

c) Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område O_SVT1 – O_SVT8 vil kunne skje som
følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget.
Det kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som
framgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål forutsettes
benyttet som tilstøtende formål.

§ 4 GRØNNSTRUKTUR

4.1 Grønnstruktur (o_G1)
Område avsatt til grønnstruktur skal utformes med, maksimal helning 1:4 mot E6 og 1:1,5
mot atkomstveg Skysselvika. Området skal tilsås og revegeteres med stedegne planter og
trær, med bruk av stedlig frøbank.

4.2 Turveg (o_GT1)
Turveger tillates bygd i en bredde på inntil 3,0 meter og skal fungere som atkomst til og
tursti langs Finneidstraumen.

Reguleringsbestemmelser



§ 5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT – FRILUFTSFORMÅL

5.1 Friluftsformål (o_LF1 og o_LF2)
Innenfor områdene tillates kun tiltak som er spesifikt knyttet til friluftsformål.

§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE –
FRILUFTSOMRÅDE I SJØ (VFV1)

Området reguleres til offentlig friluftsområde i sjø og driftes og vedlikeholdes i henhold til
Fauske kommunes forvaltning av friluftsområder.

§ 7 HENSYNSSONER

7.1 Frisikt - frisiktsoner (H140_1-4)
Innenfor de viste frisiktlinjer skal vegetasjon ikke hindre nødvendig sikt. Sikthindrende
elementer kan maksimalt stikke 0,5 meter over vegdekket på tilstøtende veg. Enkeltstående
lysmaster, skiltstolper, trær og lignende anses ikke som sikthindrende.

7.2 Faresone – høyspenningsanlegg (H370_1)
a) Det skal utarbeides plan for håndtering av høyspentanlegg (luftstrekk) i anleggsfasen i
samarbeid med ledningseier.

b) Det tillates ikke permanente bygg eller anlegg innenfor faresonen.

7.3 Område for omforming (H820_1)
Området inngår som del av anleggs- og driftsområdet i forbindelse med bygging av
veganlegget. Det tillates anbragte masser hvor helning mot E6 skal maksimalt være 1:4 og
helning mot atkomstveg til Skysselvika skal maksimalt være 1:1,5.

§ 8. BESTEMMELSESOMRÅDER

8.1 Anleggs- og riggområde (Midl.anl/rigg 01, - 02, -03)
a) Arealet tillates i anleggsfasen som anleggs- og riggområder og midlertidig deponering av
masser.

b) Midlertidige anleggs- og riggområder på land kan benyttes til all virksomhet som er
nødvendig for gjennomføring av tiltaket som f.eks. lagerplass, midlertidige
bygninger(brakker), mellomlagring og permanent lagring av masser i forbindelse med
fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner og terrengtilpasning av sideterreng.

c) Midlertidige anleggs- og riggområder i sjø kan benyttes til anleggsområde i forbindelse
med bygging av bru i det omfang som er nødvendig for arbeidene. Det skal utarbeides en
tiltaksplan for de midlertidige anleggsområdene i sjø. Planen skal blant annet vise hensyn til
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biologisk mangfold i sjø og forsvarlig håndtering av fyllmasse, slik det kommer frem fra plan
for Ytre miljø jfr.punkt 2.6.

d) Etter avsluttet anleggsfase opphører de midlertidig anleggs- og riggområdene og
områdene skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres til det forhold som er angitt i
reguleringsplanen. Dette skal senest gjøres innen påfølgende sommersesong.
Det skal kunne dokumenteres at det kun fylles rene masser.

§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

- Nødvendige sikringsgjerder og sikringstiltak i tilknytning til vegen og turstien skal
være oppført senest samtidig med at vegen åpnes for normal trafikk.

- Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong, skal
berørte sidearealer revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formålet som er
vist på reguleringsplanen.

- Dagens E6 skal fjernes, og utformes som tilstøtende areal langs nybygd veg.
Tilbakeføring og revegetering av areal skal være gjennomført senest innen første
sommersesong etter at ny E6 er tatt i bruk.

- På strekningen fra profilnummer 0- 190 er det utført supplerende geotekniske
undersøkelser. Undersøkelsene er under analyse og geoteknisk vurderingsrapport
med eventuelle tiltak skal foreligge før oppstart av anleggsarbeidene.

- Berørte forekomster av Fjellrundbelg flyttes til egnet habitat før oppstart av bygging
av veganlegget.

10.05.2016.
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1 Høringen

1.1 Planprosessen

Forslag til detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid
med Fauske kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Statens vegvesen er
ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Finneidstraumen som
erstatning for dagens bru som har dårlig standard.

Reguleringen omfatter også arealer til nødvendig omlegging/justering av traséen for E6 på begge
sider av straumen, arealer til gang- og sykkelveg/fortau og midlertidige anleggs- og riggområder samt
deponi for inntil ca. 50 000 m3 steinmasser. Det etableres også et friluftsområde med tursti samt
tilhørende adkomst og parkeringsplass på utfylt areal på sørsiden av Finneidstraumen.

Reguleringsplan for Finneid næringsområde og reguleringsplan for Skysselvika næringsområde vil bli
berørt av planleggingen.

De planlagte tiltakene er av kommunen vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf.
Forskrift om konsekvensutredning.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Saltenposten
den 17.01.2015 og Avisa Nordland 20.01.2015.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og
andre berørte.

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 08.03- 19.04.2016 på følgende
steder:
• Fauske kommune, servicetorget, rådhuset, Torggata 21, 8200 Fauske
• Internett: www.fauske.kommune.no
• Statens vegvesen, Region nord, Regionvegkontoret, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Utlegging til offentlig ettersyn ble kunngjort i Avisa Nordland og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring til
offentlige instanser.

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 8 merknader fra offentlige aktører og 4
merknader fra private aktører:
Offentlige aktører:

• Fauske kommune
• Nordland fylkeskommune
• Sametinget
• Fylkesmannen i Nordland
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Jernbaneverket
• Kystverket
• Direktoratet for mineralforvaltning
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Private aktører:
• Finneid Sveis AS
• Jack Lundli Stemland
• Jan Tore Sletten
• Gøran og Janne Håkonsen

Statens vegvesen har vurdert innkomne merknader, og på bakgrunn av dette foretatt noen mindre
justeringer av planforslaget, se pkt. 3.1.

Planforslaget består nå av følgende deler:
• Planbeskrivelse med ROS- analyse datert 02.05.2016
• Reguleringskart R001 datert 02.05.2016
• Reguleringsbestemmelser datert 02.05.2016
• Reguleringskart i A0 og A3- format datert 02.05.2016
• Illustrasjonshefte i A3- format datert 02.05.2016

Planforslaget sendes nå til kommunen til politisk behandling og endelig vedtak.
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2 Merknader mottatt etter høring og offentlig ettersyn

Det er i perioden med høring og offentlig ettersyn mottatt 8 merknader fra offentlige aktører og 4
merknader fra private aktører:

I dette kapitlet redegjøres det for alle innkomne merknader. Det er skrevet et sammendrag av alle
merknadene etterfulgt av Statens vegvesen sine kommentarer til disse.

Merknadene er vedlagt i sin helhet bakerst i dette heftet.

2.1 Merknader fra offentlige aktører

2.1.1 Fauske kommune
Busslomme Vaskermoen:
Busslommen helt sør i plankartet følger ikke kravene i håndbok N100. Kravene for etablering av
busslomme med 1 oppstillingsplass er 75 m lengde med 3,25 m bredde ved etablering av ny veg.
Kommunen har fått klare indikasjoner fra Statens vegvesen om at busslommen vil bli utbedret etter
gjeldende krav. Det er derfor ønskelig at busslommen blir tegnet inn i plankartet etter kravene i
N100.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Under befaring i området har det framkommet behov for å kunne ha en snuplass for buss innenfor
kryss ned til Vaskermoen. I dag kjører sentrumsbussen fra E6 i kryss Vaskermoen og snur i
kryssområdet. Denne løsningen er farlig for både myke og harde trafikanter. I tillegg kan sørgående
rute svinge inn for å slippe av personer som skal til Vaskermoen/Skysselvikveien i stedet for å benytte
den mangelfulle busslommen lengre sør mot gang- og sykkelveg.

Området for snuplass ligger utenfor planområdet til Finneidstraumen bru, og en slik løsning må
derfor tas i en egen planprosess. Fauske kommune ser at en snuplass kan etableres ved å benytte
areal innenfor eiendommen 83/11. Vi kan være behjelpelig med en ny planprosess og kan levere
planmateriale (plankart) til Statens vegvesen hvis dette er ønskelig.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Busslommen på østsiden av E6 ligger innenfor planområdet, og vil derfor bli utbedret av Statens
vegvesen i forbindelse med dette prosjektet. Da det er dårlig plass for utvidelse av busslomme i dette
området, foreslås det å legge utbedringsstandard til grunn og at krysset til Vaskermoen inkluderes i
busslommens innkjøringslengde. Lommen vil da få en lengde på ca. 55 m og en bredde på 3 m. I
tillegg bygges en bankett på 2,5 m som forlenges inn i kryssområdet slik at passasjerene unngår å
måtte gå ut i vegen for å komme til busslommen. Buss-skuret foreslås flyttet til nordenden av
busslommen og vridd slik at åpningen vender sørover mot kjøreretningen til nordgående trafikk. På
denne måten vil man oppnå en rimelig og trafikksikker løsning.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Begge de to busslommene som finnes på E6 i området i dag er mangelfulle, og vil på grunn av
plassmangel vanskelig kunne utbedres til fullgod standard. Dagens løsning for snuing av
sentrumsbussen er ikke god. På østsiden av krysset til Vaskermoen ser det ut til å være muligheter
for etablering av ny bussholdeplass som betjener begge trafikkretninger. En slik løsning vil være
bedre trafikksikkerhetsmessig sett da den også vil fungere som bedre og sikrere snuplass for
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sentrumsbussen som da slipper å rygge. Det anbefales derfor at det snarest settes i gang med
nærmere vurderinger og reguleringsplanlegging av en slik holdeplass.

2.1.2Nordland fylkeskommune
Planfaglig:
Så langt man kan se, vil ikke dette tiltaket være i strid med regional politikk slik det blant annet
fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland.

Nordland fylkeskommune vil berømme den gode saksfremstillingen som gir et godt grunnlag for å
sette seg inn i hva planleggingen omhandler. Dette er i tråd med føringer om god planlegging jf. plan-
og bygningsloven formålsparagraf om tilgjengelighet i planleggingen.

Kulturminnefaglig:

Så langt man 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.

Det vises til egen uttalelse fra Sametinget vedr. samiske kulturminner.

Kommentar fra Statens vegvesen

Merknadene tas til orientering.

2.1.3Sametinget
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredede samiske kulturminner i det
omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planforslaget på nåværende tidspunkt.

Sametinget er tilfreds med at aktsomhets- og meldeplikten i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml) § 8 er ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Det forutsettes at dette
pålegg formidles til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Kommentar fra Statens vegvesen

Sametingets uttalelse tas til orientering.

2.1.4Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å samordne
uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Det foreligger planfaglige råd
fra Jernbaneverket, Kystverket og Direktoratet for mineralforvaltning.
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Planfaglige råd:
Jernbaneverket er i sin uttalelse opptatt av grunnforholdene i området, og at geotekniske forhold blir
tatt hensyn til i anleggs- og driftsfasen. Det påpekes at det under byggeplanlegging/prosjektering av
turstien bør gjøres vurderinger med hensyn til eksisterende jernbanebru med tanke på at stabiliteten
til jernbanebru, fremtidig vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Videre må turvegen prosjekteres slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Kystverket påpeker at etablering av ny bru må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven §
27, jf. forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket § 1 tredje ledd bokstav d.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anbefaler at så mye som mulig av massene bør utnyttes til
egnede formål framfor at disse deponeres.

Fylkesmannens planfaglige råd
Vi støtter DMFs anbefaling om anvendelse av massene framfor deponering.

Fylkesmannen slutter seg til NIBIOs vurdering om at landskapsbildet i tiltaksområdet er av litt under
middels verdi. Opprinnelig, og før menneskeskapte inngrep, hadde landskapet mye større kvaliteter
og vesentlig høyere verdi. Landskapskvalitetene i området i dag knytter seg til Straumnakken, selve
straumen og søndre bredd. Isolert sett representerer disse elementene en høyere verdi enn området
samlet. Det her aktuelle området er visuelt eksponert fra nord- nordøst og fra deler av Fauskevika.
Åpent fjordlandskap med by- og jordbrukspreg forekommer spredt og fåtallig utbredt i fylket. Planen
synes å gi middels konsekvens for landskapet.

Registrerte forekomster av arten smånesle, som står som sårbar på norsk rødliste for arter
2015, vil ikke bli berørt av tiltaket. Forekomsten av fjellrundbelg i industriområdet nord for brua vil
stå i fare for å gå tapt. Fjellrundbelg vokser på rasmark og tørre steder, ofte i fjellet, og som regel på
kalkrik grunn.

Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Avhengig av topografi og bunnforholdene er det i
trange sund med sterk strøm ofte skapt grunnlag for en særpreget sammensetning av organismer
som er tilpasset strømmen. På Fauskeviksiden av straumen er det registrert bunndyrfauna med flere
arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er ikke grunn til å tro at denne bløtbunnforekomsten vil
bli berørt. Sundet vil i mindre grad bli berørt, dog med unntak av en bukt på sørbredden. Området
her har hardbunnsfjære med brunalger, og vil bli nedbygd. Fylkesmannen vurderer planens virkning
for naturmiljø å være moderat.

Fylkesmannen synes det er positivt at det etableres ny turveg til straumen og at denne videreføres
langs Finneidstraumen og under brua.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Merknadene fra Jernbaneverket, Kystverket og Direktoratet for mineralforvaltning er kommentert
under de respektive etater.

Merknadene fra Fylkesmannen i Nordland tas til orientering.

2.1.5Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
I vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at deler av området i henhold til NGUs

løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) kan bestå av havavsetninger. Dersom det planlegges ny
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bebyggelse eller utfyllinger på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred.

Det er gjennomført grunnundersøkelser, jfr. «Datarapport fra grunnundersøkelse Finneidstraumen
bru», datert 01.07.2015. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. De geotekniske
forholdene må imidlertid kartlegges i mer detalj på strekningen profil nr 0-190. Det opplyses at dette
arbeidet var i god gang, men at det på grunn av uforutsatte hendelser (borerigg måtte i all hast
omdirigeres til Tosbotn i Brønnøy etter skredene som stenger Fv 76) er blitt noe forsinket. Det vil si at
geoteknisk vurdering ennå ikke foreligger. I e-post datert 25.04.2016 skriver Statens Vegvesen at de
antar at grunnforholdene ikke vil by på særlige utfordringer, og at geoteknisk vurdering skal foreligge
i forkant av den politiske behandlingen i Fauske kommunes planutvalg og kommunestyre henholdsvis
24.05.2016 og 23.06.2016.

Konklusjon
NVE har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for E6 Finneidstraumen bru.
Vi forutsetter at dersom det fremkommer nye opplysninger i forbindelse med supplerende
geoteknisk vurdering, så må disse tas hensyn til.

Kommentar fra Statens vegvesen

Opplysninger om grunnforholdene sør i planområdet (profil 0 – 190) tyder hittil ikke på vanskelige
grunnforhold. Grunnundersøkelsene i dette området er nå utførte, men resultatene er ennå ikke
kjent. Dersom det skulle framkomme nye opplysninger om grunnforholdene, så skal det tas hensyn
til disse.

2.1.6Jernbaneverket
Tursti under bru:
Jernbaneverket påpeker at det under byggeplanlegging/prosjektering også må gjøres vurderinger
med hensyn til eksisterende jernbanebru. Det må blant annet vurderes om stabiliteten til
jernbanebru og framtidig vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Videre må turvegen prosjekteres i henhold til jernbaneverkets tekniske regelverk.

Eiendomsforhold:
Jernbaneverket har forstått det slik at eiendomsforholdene er avklart og de nye grensene er
hensyntatt ved fastsetting av planavgrensningen. Det forutsettes at planavgrensningen følger
eiendomsgrensen mot Jernbaneverkets eiendom.

Grunnforhold:
Det er i ROS-analysen konkludert med at grunnforholdene er gode. Jernbaneverket er opptatt av at
den planlagte utbyggingen ikke medfører en forverret situasjon for stabiliteten for
jernbanekonstruksjonen. Tiltaket må ikke medføre fare for utglidninger/skred, setninger og erosjon,
og dermed økt fare for skade på jernbanen. Jernbaneverket forutsetter at de geotekniske forhold,
inklusive nødvendige risikoreduserende tiltak, hensynstas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket må involveres underveis i planlegging og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene.
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Kommentar fra Statens vegvesen:

Tursti under bru:
Ved byggeplanlegging/prosjektering av tursti under eksisterende jernbanebru vil det bli gjort
vurderinger i med hensyn til brua, blant annet i forhold til stabilitet og framtidig drift og vedlikehold.
Jernbaneverkets tekniske regelverk skal følges.

Eiendomsforhold:
Reguleringsgrensen følger de grensene som i fellesskap er innmålt på nordsiden av straumen, og
ellers grensene i matrikkelen.

Grunnforhold:
Grunnforholdene er vurdert som gode, og de planlagte tiltakene skal ikke føre til en forverret
situasjon for stabiliteten for jernbanekonstruksjonen. Tiltakene skal ikke medføre fare for
utglidninger/skred, setninger og erosjon, og dermed økt fare for skade på jernbanen. De geotekniske
forhold, inklusive nødvendige risikoreduserende tiltak, hensynstas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket skal involveres underveis i planlegging/prosjektering og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene.

2.1.7Kystverket
Kystverket viser til at etablering av ny bru alltid skal ha tillatelse etter havne- og farvannslovens § 27,
tredje ledd.

Forslagsstiller må derfor søke Kystverket Nordland om gjennomføring av tiltaket etter havne- og
farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Forslagsstiller vil sørge for at det blir søkt Kystverket Nordland om gjennomføring av tiltaket etter
havne- og farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

2.1.8Direktoratet for mineralforvaltning
På sørsiden av Finneidstraumen er det registrert en mineralforekomst ved navn Sjyselvik. Så vidt
vites er massene innenfor området tatt ut og man kan ikke se at det planlagte tiltaket kommer i
konflikt med mineralressurser eller drift av massetaket sør for planområdet.

Det registreres at det planlegges etablert et massedeponi på en del av arealet mellom E6 og ny
adkomstveg mot Skysselvika. Det påpekes i denne sammenheng at mineralressurser er en ikke-
fornybar ressurs og anbefaler derfor på denne bakgrunn at mest mulig av massene utnyttes til
egnede formål framfor at massene deponeres.

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen deler Direktoratets syn på utnyttelse av massene til nyttige formål. Bruk av
massene vurderes fortløpende.
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2.2 Merknader fra private aktører

2.2.1 Finneid Sveis AS
Forstøtningsmur:
Forstøtningsmur mot vest bygges helt fra brua til vegkrysset fra industriområdet (Finneidkaivegen).

Vegkrysset Finneidkaivegen:
Dette vegkrysset må gis en bedre utforming i form av større radius.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Bussholdeplass Vaskermoen, sørlig retning – provisorisk avgang utarbeides i påvente av endelig
ferdigstillelse av et trafikksikkert anlegg på motsatt side. I en anleggstid på ca. 2 år er det direkte
uforsvarlig å ikke ha en trygg skolevei for barna som bor i området.

Kommentar fra Statens vegvesen

Forstøtningsmur:
Mur forlenges mot kryss i nord, til ca. profil 870. Merknaden imøtekommes.

Vegkrysset Finneidkaivegen:
Kryssområdet er dårlig utformet i forhold til svingbevegelser for store kjøretøy som skal mot sør. Vi
tilpasser avrunding av krysset ca. profil 940-950 slik at dette blir bedre. Merknaden imøtekommes.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Busslommen på vestsiden av E6 ligger utenfor planområdet, men adkomst til gang-sykkelveg og
undergang under E6. Busslommen på østsiden av E6 ligger innenfor planområdet, og vil derfor bli
utbedret av Statens vegvesen i forbindelse med dette prosjektet. Da det er dårlig plass for
busslomme i dette området foreslås det å legge utbedringsstandard til grunn og at krysset til
Vaskermoen inkluderes i busslommens innkjøringslengde. Lommen vil da få en lengde på 55 m og en
bredde på 3 m. I tillegg bygges en bankett på 2,5 m som forlenges inn i kryssområdet slik at
passasjerene unngår å måtte gå ut i vegen for å komme til busslommen. Buss-skuret foreslås flyttet
til nordenden av busslommen og vridd slik at åpningen vender sørover mot kjøreretningen til
nordgående trafikk. På denne måten vil man oppnå en rimelig og trafikksikker løsning. Merknaden
imøtekommes.

Bussholdeplass Vaskermoen:
Begge de to busslommene som finnes på E6 i området i dag er mangelfulle, og vil på grunn av
plassmangel vanskelig kunne utbedres til fullgod standard. Dagens løsning for snuing av
sentrumsbussen er ikke god. På østsiden av krysset til Vaskermoen ser det ut til å være muligheter
for etablering av ny bussholdeplass som betjener begge trafikkretninger. En slik løsning vil være
bedre trafikksikkerhetsmessig sett da den også vil fungere som bedre og sikrere snuplass for
sentrumsbussen som da slipper å rygge. Det anbefales derfor at det snarest settes i gang med
nærmere vurderinger og reguleringsplanlegging av en slik holdeplass.

10



2.2.2Jack Lundli Stemland
Krysset mellom Lillnesveien og fv. 830 er uoversiktlig og Lillnesveien har ei lei «kneik» som kan by på
problemer for trafikken, særlig vinterstid.

Innbyggerne i Lillnesveien opplever til tider stor trafikk, også tungtrafikk, på «Nerveien» til og fra
virksomheter i området på østsiden av E6/jernbanen.

Av miljømessige og trafikksikkerhetsmessige årsaker ønsker beboerne i Lillnesvegen at denne
trafikken heller styres av og på E6 fra krysset på vestsiden av E6 og under E6 og jernbanebrua.

Kommentar fra Statens vegvesen

Både Lillnesveien og Finneidkaivegen er kommunale veger. En eventuell endring av kjøremønster bør
derfor avgjøres av kommunen.

Planlagt undergang under ny E6-bru har fri høyde 4,8 m, og legger derfor til rette for at større
kjøretøy kan passeres under brua. Jernbanebrua vil har imidlertid langt lavere fri høyde, (skiltet fri
høyde er 3,5 m) og vil derfor inntil videre begrense trafikk med større (høyere) kjøretøy.

2.2.3Jan Tore Sletten
Ved inngangen til tettere bebyggelse når man kommer kjørende fra sør blir bilister møtt med hauger
av jern og metall skrot.

Innsynsvern mot Østbøs metallgjenvinningsanlegg:
Det er beskrevet et innsynsvern langs næringstomta til Østbø, og høyden på innsynsvernet må stå i
forhold til høyden på haugene av skrap på tomta. Langs Finneidstraumen mot Østbøs anlegg er det
ikke beskrevet noe innsynsvern. Det anbefales at det settes opp mur, eventuelt i kombinasjon med
gjerde for å skjerme området for innsyn.

Forskjønning/fylling mot Finneidstraumen på begge sider

Jeg håper at det blir tatt hensyn til de gamle brokarene både fra før og etter krigen og at det blir
opprettet en gangvei rundt disse. Her er det viktig både estetisk men også for friluftsopplevelsen at
det ikke er lange slake fyllinger mot vassdraget, men at tursti (sørsiden) er så nært strømmen som
mulig (se Figur 2). Dette gjelder begge sider -og ønsker å fremheve at nordsiden ikke må glemmes.
Denne veien på nordsiden kan sees på som en fremtidig flott tur vei langs strandkanten som kunne
strekke seg helt fra Innerfauske/Kleiva, forbi straumen og videre øst mot Kobbstein (badeplass) og
Vatnbygda.

Kommentar fra Statens vegvesen

Innsynsvern mot Østbøs metallgjenvinningsanlegg:
Det er i forbindelse med reguleringsplanleggingen ikke tatt endelig stilling til høyde på innsynsskjerm
mellom veg og næringstomta til Østbø, men skjermen vil av estetiske og praktiske hensyn neppe bli
høyere enn ca. 2 m.

Området mellom Finneidstraumen og tomta til Østbø er kommunalt eid og utenfor planområdet for
ny veg. Dette er et område som under byggingen av bru og veg «lånes» til rigg- og anleggsområde.
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Området er i vedtatt reguleringsplan regulert til friområde og veg. Langs tomtegrensa er det plantet
trær som på sikt kan bidra til å dempe innsynet til næringstomta.

Forskjønning/fylling mot Finneidtraumen på begge sider:
Dagens jernbane- og vegbru har felles brukar på begge sider av straumen. Ny vegbru skal bygges på
helt nye brukar. Dagens bru skal rives når ny bru og veg er ferdigbygget, men de felles brukarene skal
ikke røres.

Det skal ikke fylles masse i straumen bortsett fra ny fylling i bukta ved nytt søndre brukar. Det skal
ikke gjøres tiltak som begrenser strømningsforholdene, og breddene på begge sider av straumen skal
derfor i utgangspunktet ikke røres.

2.2.4Gøran og Janne Håkonsen
1. Det ligger en boligtomt på 83/5 som ikke er hensyntatt – Dette kan være grunnet feil og mangler i
føring av matrikkelen hos Fauske Kommune- vi har bedt dem rette dette opp, men pr dags dato er
dette ennå ikke gjort. Vi legger derfor med Salten Jordskifteretts kjennelse fra 2015 (se side 9
merket)

2. Usikkerhet på hvordan terrenget skal se ut er vi meget forundret over, da det foreligger en
reguleringsplan inneholdende snitt av terreng og hvor mye grusmasser som kan tas ut (vedtatt 1999).
Denne reguleringsplanen har vi fått opplyst skal gjelde. Men den gjelder kanskje ikke på akkurat
dette området eller tar vi feil?

3. Bildet som viser bruk av området (friluft og næring) side 14 er feilaktig. Vår boligfestetomt og
eiendomstomt 83/115 er utelatt – samt at eiendomstomten 83/151 tinglyst på Gøran Håkonsen er
også er utelatt.

4. Å regulere inn massedeponi i et parkområde som er viktig for lokalbefolkning er etter vår mening
svært uheldig. Det kan her vises til historiske hendelser som bør være kjent for dere – da det er
Statens Vegvesens behov for utvidelse av driftstid fra 2009 til 2019 (se brev fra dere datert 2001)
som er grunnlaget for at det i dag drives industri/massetak i parken.

5. Tegninger og bilder ser ikke ut for å henge sammen – Da viser vi til side 10 i tegningsheftet som
ikke ser ut for å stemme med alle de bildeillustrasjoner (sør for Finneidstraumen) som er lagt ved
heftet.

Kommentar fra Statens vegvesen

1. Under planleggingen har vi forholdt oss til matrikkelens opplysninger om eiendomsforhold.
Kommunen opplyser i tillegg at det ikke ligger noen boligtomt på gnr. 83/5.

2. Når det gjelder uttak av grusmasser i området så er dette en sak mellom grusentreprenør og
grunneier.  Reguleringsplan for Skysselvika næringsområde, vedtatt 1999, gjelder fortsatt. Når
reguleringsplanen for E6 Finneidstraumen bru er vedtatt, vil den erstatte de deler av eksisterende
reguleringsplan som den dekker.

3. Illustrasjonen på side 14 i beskrivelsen er kun ment som en meget grov framstilling av
hovedtrekkene i arealdisponeringen i området i dag. Mange detaljer, også de eiendommene som
nevnes, er derfor ikke tatt med.
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4. Masseoverskuddet fra vegprosjektet vil inngå som ledd i en bakkeplanering/terrengreparering/
revegetering som har til hensikt å løfte den visuelle kvaliteten på området etter at vegbyggingen er
ferdig.

5. Alle 3D-skissene (T001 – T009) er kun ment som grove framstillinger av vegprosjektet.
Eksisterende elementer som sideterreng, bygninger, bruer, jernbanespor og liknende er kun
illustrasjoner som er svært skjematisk framstilt.
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3 Endringer etter høring og offentlig ettersyn

Med bakgrunn i innkomne merknader i forbindelse med høring og offentlig ettersyn og egne
vurderinger, er det gjort følgende mindre endringer og oppdateringer i reguleringsplanforslaget.

3.1 Reguleringskart R001

• Reguleringsområdet forlenger 16 m mot sør. Årsaken til dette er behov for mer areal til
utvidelse av busslomme med bankett mot kryss til Vaskermoen.

• Kryss over hytta på eiendommen gnr. 83/140 tatt bort, behov for innløsning av hytta er
bortfalt på grunn av justert trasé for ny kommunal veg til Skysselvika.

• Reguleringsgrensen justert mot eiendommen gnr. 83/140 på grunn av justert trasé for ny
kommunal veg til Skysselvika.

• Mindre justeringer av formålsgrensen mellom ny kommunal veg til Sklysselvika og
grønnstruktur.

• Mindre justeringer av traséen for ny kommunal veg til Skysselvika.
• Mur mot vest på nordsiden av straumen forlenget ca. 80 m til kontakt med terreng.
• Forbedret svingradius i krysset E6/Finneidkaiveien
• Tittelfelt: Periode for høring og offentlig ettersyn påført.
• Revisjon etter merknadsbehandling, dato 02.05.2016.

3.2 Bestemmelsene

• § 1, underpunkt 1: Revisjonsdato for R-kartet.
• § 9 underpunkt 4: Redigert i forhold til at geotekniske undersøkelser er utført.
• Dato for siste revisjon: 02.05.2016.

3.3 Beskrivelsen

• Generelle oppdateringer av forside og tekst/illustrasjoner i hht. de endringer som er foretatt
i plankart og bestemmelser.

• Dato endret til 02.05.2016.

3.4. Tegningsheftet

• Generelle oppdateringer av forside og tegninger i hht. de endringer som er foretatt i plankart
og bestemmelser.

• Dato endret til 02.05.2016
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FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Postadresse : Postboks 93 8201 FAUSKE Telefon Faks Bankgiro: 4555 0700348/1503 46 69330
Besøksadresse: Torggata 21 75 60 40 00 75 64 60 33
E-post: postmottak@fauske.kommune.no Org. nr: 972 418 021

R

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Saksbehandler:  Jan Ivar Karlsen -  Telefon: 75 60 40 69

Deres ref.: Vår ref.: 16/5189/JIK Dato: 18.04.2016

MERKNADER ANGÅENDE DETALJREGULERING AV
FINNEIDSTRAUMEN BRU

Fauske kommune synes det er positivt at det endelig blir etablert ei bru over Finneidstraumen
som løser flaskehalsen inn til Fauske og er veldig tilfreds med de løsningene som er skissert i
planforslaget.

Når det gjelder inntegnet busslomme lengst sør i plankartet, så følger ikke denne kravet til
vegbok N100. I følge tabell E.9 krever etablering av busslomme med 1 oppstillingsplass totalt
75 m med 3,25 m bredde ved bygging av ny veg. Vi har fått klare indikasjoner fra Statens
vegvesen om at busslommen vil bli utbedret etter gjeldende krav. Det er derfor ønskelig at
busslommen blir tegnet inn plankartet etter kravene i N100.

Under befaring i området har det framkommet et synlig behov for å kunne ha en snuplass for
buss innenfor kryss ned til Vaskermoen. I dag kjører sentrumsbussen fra E6 i kryss
Vaskermoen inn mot veg til eiendommen 83/91 for så å rygge tilbake for å snu mot sentrum
igjen. Denne løsningen er farlig for både myke og harde trafikanter. I tillegg kan sørgående
rute svinge inn for å slippe av personer som skal til Vaskermoen/Skysselvikveien i stedet for å
benytte den mangelfulle busslommen lengre sør mot gang- sykkelveg.

Området for snuplass ligger utenfor planområdet til Finneidstraumen bru og en løsning må
derfor tas i en egen planprosess. Fauske kommune ser at en snuplass for buss kan etableres
ved å benytte areal innenfor eiendommen 83/11. Vi kan være behjelpelige med en ny
planprosess og kan levere planmateriale (plankart) til Statens vegvesen hvis dette er ønskelig.

Med hilsen

Jan Ivar Karlsen
sivilingeniør, plan/utvikling



Vår dato: 06.04.2016
Vår referanse: 16/39245
Deres dato: 07.03.2016
Deres referanse: 15/202388-5

Org.nr: 964 982 953

Adresse: Postmottak Tlf.:  75 65 00 00 Kultur, miljø og folkehelse
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Plan og miljø
8048 Bodø Marianne Siiri

Tlf: 476 67721
Besøksadresse: Moloveien 16

Statens vegvesen Region nord
Roar Andersen
Postboks 1403

8002 BODØ

Uttalelse detaljregulering - Fauske kommune - E6 Finneidstraumen bru

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:

Planfaglig
Det vises til innspill datert 20.02.2015.

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.

Nordland fylkeskommune vil berømme den gode saksfremstillingen som gir et godt grunnlag for å
sette seg inn i hva planleggingen omhandler. Dette er i tråd med føringer om god planlegging jf.
plan- og bygningsloven formålsparagraf om tilgjengelighet i planleggingen.

Kulturminnefaglig
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.

Kulturminnefaglig vurdering: arkeolog Martinus Hauglid, tlf. 476 69 062.

http://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=380&FilId=20596
http://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=380&FilId=20596
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Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
Fagleder plan

Marianne Siiri
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ

Kopi til:
Martinus Hauglid
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
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Samordnet uttalelse til reguleringsplan for E6 - Finneidstraumen
bru - Fauske

Fylkesmannen i Norland viser til høring datert 07.03.16 av reguleringsplan for E6 -
Finneidstraumen bru.

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av ny bru med tilstøtende veg og
gang- og sykkelveg forbi Finneidstraumen. Ny bru vil erstatte dagens bru, og dermed fjerne
en flaskehals på E6.

Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å
samordne uttalelser og innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Det
foreligger planfaglige råd fra Jernbaneverket (vedlegg 1) og Kystverket datert
01.04.16 (vedlegg 2), samt Direktoratet for mineralforvaltning av 05.04.16.

Planfaglige råd
Jernbaneverket er i sin uttalelse opptatt av grunnforholdene i området, og at geotekniske
forhold blir tatt hensyn til i anleggs- og driftsfasen. Det påpekes at det under
byggeplanlegging/prosjektering av turstien bør gjøres vurderinger med hensyn til
eksisterende jernbanebru med tanke på at stabiliteten til jernbanebru, fremtidig vedlikehold
og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte. Videre må turvegen prosjekteres
slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Kystverket påpeker at etablering av ny bru må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven §
27, jf. forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket § 1 tredje ledd bokstav d.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anbefaler at så mye som mulig av massene bør
utnyttes til egnede formål framfor at disse deponeres.

Fylkesmannens planfaglige råd
Vi støtter DMFs anbefaling om anvendelse av massene framfor deponering.

Fylkesmannen slutter seg til NIBIOs vurdering om at landskapsbildet i tiltaksområdet er av litt
under middels verdi. Opprinnelig, og før menneskeskapte inngrep, hadde landskapet mye
større kvaliteter og vesentlig høyere verdi. Landskapskvalitetene i området i dag knytter seg
til Straumnakken, selve straumen og søndre bredd. Isolert sett representerer disse
elementene en høyere verdi enn området samlet. Det her aktuelle området er visuelt
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eksponert fra nord- nordøst og fra deler av Fauskevika. Åpent fjordlandskap med by- og
jordbrukspreg forekommer spredt og fåtallig utbredt i fylket. Planen synes å gi middels
konsekvens for landskapet.

Registrerte forekomster av arten smånesle, som står som sårbar på norsk rødliste for arter
2015, vil ikke bli berørt av tiltaket. Forekomsten av fjellrundbelg i industriområdet nord for
brua vil stå i fare for å gå tapt. Fjellrundbelg vokser på rasmark og tørre steder, ofte i fjellet,
og som regel på kalkrik grunn. Den er relativt vanlig i store deler av Norge, men synes å ha
sin hovedutbredelse i Saltenområdet.

Finneidstraumen er en kraftig tidevannsstrøm. Avhengig av topografi og bunnforholdene er
det i trange sund med sterk strøm ofte skapt grunnlag for en særpreget sammensetning av
organismer som er tilpasset strømmen. På Fauskeviksiden av straumen er det registrert
bunndyrfauna med flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er ikke grunn til å tro at
denne bløtbunnforekomsten vil bli berørt. Sundet vil i mindre grad bli berørt, dog med unntak
av en bukt på sørbredden. Området her har hardbunnsfjære med brunalger, og vil bli
nedbygd. Fylkesmannen vurderer planens virkning for naturmiljø å være moderat.

Fylkesmannen synes det er positivt at det etableres ny turveg til straumen og at denne
videreføres langs Finneidstraumen og under brua.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Kystverket Nordland
Direktoratet for mineralforvaltning
Jernbaneverket

Vedlegg:
1 Jernbaneverkets uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru
2 Kystverkets uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru
3 DMFs uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru
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Henvendelse til: Anja Hennie Halmøy Fredriksen Dato: 01.04.2016
Tlf.: +47 41605289 Saksref.: 201500518-12
Faks: Deres ref.: 15/202388
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@jbv.no Vedlegg:

Uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru - Fauske kommune

Det vises til ovennevnte plan mottatt til offentlig ettersyn 8. mars 2016. Vi har tidligere
uttalt oss til varsel om oppstart i brev av 2. mars 2015, samt gitt uttalelse til revidert varsel
om oppstart 3. juli 2015.

Tursti under bru
I revidert oppstartsvarsel av 9. april 2015 ble det opplyst at det vurderes muligheter for en
gang- sykkelforbindelse på sørsiden av Finneidstraumen. Denne turstien er nå tatt inn i
planforslaget og er vist i kart og beskrevet i bestemmelse § 4.2: «Turveger tillates bygd i
en bredde på inntil 3 meter og skal fungere som atkomst til og tursti langs
Finneidstraumen.»

I planbeskrivelsen er det opplyst at denne turstien skal planlegges slik at forholdene i
Finneidstraumen ikke påvirkes. Jernbaneverket vil påpeke at det under
byggeplanlegging/prosjektering også må gjøres vurderinger med hensyn til eksisterende
jernbanebru. Det må blant annet vurderes om stabiliteten til jernbanebru og fremtidig
vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte. Videre må turvegen
prosjekteres slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Eiendomsforhold
Jernbaneverket har vært i kontakt med Statens vegvesen angående avklaringer rundt
eiendomsforhold langs den aktuelle strekningen. Statens vegvesen har opplyst at
eiendomsforholdene er avklart og de nye grensene er hensyntatt ved fastsetting av
planavgrensningen. Vi har forstått det slik at eiendomsgrensene mot jernbanen er oppmålt.
Vi forutsetter at planavgrensningen følger eiendomsgrense mot Jernbaneverkets eiendom.
Dette må være i samsvar med de siste oppmålingsdataene.

Grunnforhold
Det er i ROS-analysen, i henhold til geoteknisk vurdering, konkludert med at
grunnforholdene er gode. Det er gjort grunnundersøkelser og boringer som viser at
grunnforholdene er i samsvar med de kvartærgeologiske kartene.

Jernbaneverket er opptatt av at den planlagte utbyggingen ikke medfører en forverret
situasjon for stabiliteten til jernbanekonstruksjonen. Tiltaket må ikke medføre økt risiko

https://trv.jbv.no/wiki/Forside
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for utglidninger/skred, setninger og erosjon, og dermed økt fare for skade på jernbanen.
Jernbaneverket forutsetter at de geotekniske forhold, inklusive nødvendige
risikoreduserende tiltak, hensyntas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket må involveres underveis i planlegging og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene. I forkant og i etterkant av sprengningsarbeidene skal jernbanesporet
innmåles for eventuelt å kunne avdekke setninger.

Med hilsen
Ragnhild Lien

seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: Statens vegvesen Region nord
Fauske kommune
Jon Helge Einås / Teknisk operativ støtte Nord



Region Kystverket Nordland
Sentral postadresse: Kystverket

Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847 Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Fylkesmannen i Nordland

Vår ref.:
2015/290-8

Arkiv nr.:
413.2

Saksbehandler:
Eva-Mari Rahkola

Dato:
31.03.2016

Uttalelse - E6 Finneidstraumen bru - Forslag til detaljregulering til høring og
offentlig ettersyn - Fauske kommune - Nordland fylke
Viser til oversendelse av detaljreguleringsforslag for ny bru over Finneidstraumen, i Fauske
kommune. Etablering av ny bru skal alltid ha tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27,
tredje ledd, tiltaksforskriften: d) bruer, i tilegg til tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Forslagsstiller (Statens Vegvesen) må derfor søke Kystverket Nordland om gjennomføring
av tiltaket til etter havne- og farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

Med hilsen

Fridtjof Wangsvik Eva-Mari Rahkola
regiondirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Likelydende brev sendt til:
Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ

NORDLAND



Fylkesmannen i Nordland
Statens hus,
Molov. 10
8003 BODØ

Dato: 05.04.2016
Vår ref: 15/01149-4
Deres ref: 15/202388-5

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering E6
Finneidstraumen bru i Fauske kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 7. mars 2016.

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og
utnyttelse av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir
ivaretatt i plansammenheng.

Saken
Hensikten med planarbeidet er å bedre de trafikale forholdene i området ved å bygge
ny bro over Finneidstraumen, med tilstøtende ved og gang- og sykkelveg.

Uttalelse fra DMF
På sørsiden er Finneidstraumen er det registrert en mineralforekomst ved navn
Sjyselvik. Norges geologiske undersøkelse har vurdert forekomsten til å være en meget
viktig lokal ressurs. Etter det DMF vet er massene innenfor planområdet tatt ut, og
DMF kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser eller drift av
massetaket sør for planområdet.

DMF registrerer at det skal etableres et massedeponi på en del av arealet mellom E6
og ny adkomstveg mot Skysselvika. Området er tenkt brukt til overskuddsmasser fra
anleggsarbeidet og til sprengstein fra fjerning av bergknausen. Massedeponiet
beregnes til å ha en kapasitet på inntil ca. 50 000 m . DMF vil i denne sammenheng3

påpeke at mineralressurser er en ikke-fornybar ressurs. Vi anbefaler på bakgrunn av
dette at så mye som mulig av massene utnyttes til egnede formål framfor at massene
deponeres.

DMF har utover dette ingen merknader til planforslaget.

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 40 50
E POST mail@dirmin.no-
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883
ORG NR NO 974 760 282. .

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen
seksjonsleder overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Ida Egge Johnsen

Mottakere:
Statens vegvesen Region
nord

Postboks 1403 8002 BODØ

Kopi til:
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Molov. 10 8003 BODØ
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Deres dato: 07.03.2016 Anita Andreassen
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Uttalelse til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for E6
Finneidstraumen bru - Fauske kommune

Vi viser offentlig ettersyn datert 07.03.2016, e-post vedrørende grunnundersøkelser datert 25.04.2016,
samt våre innspill til planoppstart datert 26.02.2015 og 08.05.2015. Vi beklager sein tilbakemelding.

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 bygging av ny bru med tilstøtende veg og gang-/
sykkelveg forbi Finneidstraumen. Ny bru vil erstatte dagens bru som med sine begrensninger i høyde og
bredde er en faskehals på E6.

Grunnforhold

I vårt innspill til planoppstart gjorde vi oppmerksom på at deler av området i henhold til NGUs
løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) kan bestå av havavsetninger. Dersom det planlegges ny
bebyggelse eller utfyllinger på arealer med marin leire må det gjøres en vurdering av om grunn- og
terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred.

Det er gjennomført grunnundersøkelser, jfr. «Datarapport fra grunnundersøkelse Finneidstraumen
bru», datert 01.07.2015. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor planområdet. De geotekniske forholdene
må imidlertid kartlegges i mer detalj på strekningen profil nr 0-190. Det opplyses at dette arbeidet var i
god gang, men at det på grunn av uforutsatte hendelser (borerigg måtte i all hast omdirigeres til Tosbotn
i Brønnøy etter skredene som stenger Fv 76) er blitt noe forsinket. Det vil si at geoteknisk vurdering
ennå ikke foreligger. I e-post datert 25.04.2016 skriver Statens Vegvesen at de antar at grunnforholdene
ikke vil by på særlige utfordringer, og at geoteknisk vurdering skal foreligge i forkant av den politiske
behandlingen i Fauske kommunes planutvalg og kommunestyre henholdsvis 24.05.2016 og 23.06.2016.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst
Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73
Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223
0301 OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

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

NVE har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for E6 Finneidstraumen bru. Vi
forutsetter at dersom det fremkommer nye opplysninger i forbindelse med supplerende geoteknisk
vurdering, så må disse tas hensyn til.

Med hilsen

Ole-Jan Hauge
regionseksjonssjef

Anita Andreassen
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland
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E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@jbv.no Vedlegg:

Uttalelse til detaljregulering av E6 Finneidstraumen bru - Fauske kommune

Det vises til ovennevnte plan mottatt til offentlig ettersyn 8. mars 2016. Vi har tidligere
uttalt oss til varsel om oppstart i brev av 2. mars 2015, samt gitt uttalelse til revidert varsel
om oppstart 3. juli 2015.

Tursti under bru
I revidert oppstartsvarsel av 9. april 2015 ble det opplyst at det vurderes muligheter for en
gang- sykkelforbindelse på sørsiden av Finneidstraumen. Denne turstien er nå tatt inn i
planforslaget og er vist i kart og beskrevet i bestemmelse § 4.2: «Turveger tillates bygd i
en bredde på inntil 3 meter og skal fungere som atkomst til og tursti langs
Finneidstraumen.»

I planbeskrivelsen er det opplyst at denne turstien skal planlegges slik at forholdene i
Finneidstraumen ikke påvirkes. Jernbaneverket vil påpeke at det under
byggeplanlegging/prosjektering også må gjøres vurderinger med hensyn til eksisterende
jernbanebru. Det må blant annet vurderes om stabiliteten til jernbanebru og fremtidig
vedlikehold og drift av jernbanen ivaretas på en tilfredsstillende måte. Videre må turvegen
prosjekteres slik at den utformes i tråd med jernbanens tekniske regelverk.

Eiendomsforhold
Jernbaneverket har vært i kontakt med Statens vegvesen angående avklaringer rundt
eiendomsforhold langs den aktuelle strekningen. Statens vegvesen har opplyst at
eiendomsforholdene er avklart og de nye grensene er hensyntatt ved fastsetting av
planavgrensningen. Vi har forstått det slik at eiendomsgrensene mot jernbanen er oppmålt.
Vi forutsetter at planavgrensningen følger eiendomsgrense mot Jernbaneverkets eiendom.
Dette må være i samsvar med de siste oppmålingsdataene.

Grunnforhold
Det er i ROS-analysen, i henhold til geoteknisk vurdering, konkludert med at
grunnforholdene er gode. Det er gjort grunnundersøkelser og boringer som viser at
grunnforholdene er i samsvar med de kvartærgeologiske kartene.

Jernbaneverket er opptatt av at den planlagte utbyggingen ikke medfører en forverret
situasjon for stabiliteten til jernbanekonstruksjonen. Tiltaket må ikke medføre økt risiko
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for utglidninger/skred, setninger og erosjon, og dermed økt fare for skade på jernbanen.
Jernbaneverket forutsetter at de geotekniske forhold, inklusive nødvendige
risikoreduserende tiltak, hensyntas i anleggsfasen og permanent.

Jernbaneverket må involveres underveis i planlegging og ved gjennomføring av
sprengningsarbeidene. I forkant og i etterkant av sprengningsarbeidene skal jernbanesporet
innmåles for eventuelt å kunne avdekke setninger.

Med hilsen
Ragnhild Lien

seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: Statens vegvesen Region nord
Fauske kommune
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Fylkesmannen i Nordland

Vår ref.:
2015/290-8

Arkiv nr.:
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Saksbehandler:
Eva-Mari Rahkola

Dato:
31.03.2016

Uttalelse - E6 Finneidstraumen bru - Forslag til detaljregulering til høring og
offentlig ettersyn - Fauske kommune - Nordland fylke
Viser til oversendelse av detaljreguleringsforslag for ny bru over Finneidstraumen, i Fauske
kommune. Etablering av ny bru skal alltid ha tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27,
tredje ledd, tiltaksforskriften: d) bruer, i tilegg til tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Forslagsstiller (Statens Vegvesen) må derfor søke Kystverket Nordland om gjennomføring
av tiltaket til etter havne- og farvannsloven, når reguleringsplanen er vedtatt.

Med hilsen

Fridtjof Wangsvik Eva-Mari Rahkola
regiondirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Likelydende brev sendt til:
Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ

NORDLAND



Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Dato: 05.04.2016
Vår ref: 15/01149-4
Deres ref: 15/202388-5

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering E6
Finneidstraumen bru i Fauske kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 7. mars 2016.

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og
utnyttelse av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir
ivaretatt i plansammenheng.

Saken
Hensikten med planarbeidet er å bedre de trafikale forholdene i området ved å bygge
ny bro over Finneidstraumen, med tilstøtende ved og gang- og sykkelveg.

Uttalelse fra DMF
På sørsiden er Finneidstraumen er det registrert en mineralforekomst ved navn
Sjyselvik. Norges geologiske undersøkelse har vurdert forekomsten til å være en meget
viktig lokal ressurs. Etter det DMF vet er massene innenfor planområdet tatt ut, og
DMF kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med mineralressurser eller drift av
massetaket sør for planområdet.

DMF registrerer at det skal etableres et massedeponi på en del av arealet mellom E6
og ny adkomstveg mot Skysselvika. Området er tenkt brukt til overskuddsmasser fra
anleggsarbeidet og til sprengstein fra fjerning av bergknausen. Massedeponiet
beregnes til å ha en kapasitet på inntil ca. 50 000 m . DMF vil i denne sammenheng3

påpeke at mineralressurser er en ikke-fornybar ressurs. Vi anbefaler på bakgrunn av
dette at så mye som mulig av massene utnyttes til egnede formål framfor at massene
deponeres.

DMF har utover dette ingen merknader til planforslaget.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen
seksjonsleder overingeniør

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 40 50
E POST mail@dirmin.no-
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883
ORG NR NO 974 760 282. .

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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Fra: Finneid sveiseverksted AS <gry@finneidsveis.no>
Sendt: 12. april 2016 13:36
Til: Andersen Roar
Emne: VEDRØRENDE FINNEID BRU

Hei igjen og takk for møte den 4. april d.å. på Fauske.

Dere ba i møte at vi  skrev kort ned endringsforslag på de planen dere har i forbindelse med
ovenstående. Mine innspill var som følgende:

1) Vegskulder langs industriområdet på Finneid utføres med forstøtningsmur i stein helt fra
krysset til vei under bru.

2) Krysset utfra industriområdet, mot sør,  utvides slik at transporten kan gå sikkert og
forsvarlig ( Større  radius en dagens vinkel)

3) Bussholdeplass Vaskermoen, sørlig retning – provisorisk avgang utarbeides i påvente av
endelig ferdigstillelse av et trafikksikkert anlegg på motsatt side.  I en anleggstid på ca 2 år  er
det direkte uforsvarlig å ikke ha en trygg skolevei for barna som bor i området.

Håper innspillene blir tatt til følge.

For øvrig vil jeg berømme dere for særdeles god fremstilling av planene.

Med vennlig hilsen
Gry-Janne Rugås

Finneidkaiveien 2
8210 Fauske
Tlf: 75600860/90609998



Finneid bru

Innbyggerne i Lillnesveien kan til tider oppleve stor trafikk på
«Nerveien» mot vannet av tungtransport til og fra Ole Dahl sin
virksomhet ved den gamle lokstallen, og tungtrafikk til og fra
Alucon sine lokaler i Lillnesveien, og trafikk til og fra Mc klubben.

Ole Dahl driver som kjent i byggebransjen og står på og jobber
når det er tilgang på arbeidsoppgaver, noe som kan resultere i at
hans mannskap transporterer masser til og fra sitt område til sent
fredag kveld, og lørdag morgen kl 0700 passerer første lastebilen
husene i Lillnesveien igjen.
Og slik kan transporten fortsette hele dagen.

Det kommer transportører fra både lokale bedrifter og utenbys,
samt utenlandske aktører med råstoffer til Alucon og henter
ferdige produkter derfra.
Mange av de som ikke er kjent her kjører på GPS og kjører inn
Lillnesveien, fra Kv 830 snur ved Alucon og kjører tilbake.
For å komme seg ut av Lillnesveien og inn på Kv 830 må de opp
en lei kneik, som i tillegg er uoversiktlig.
Må de stoppe, eller får stopp på glatt føre i denne kneika må de
rygge tilbake for å prøve på nytt.
Det bor pr. i dag 8 mindreårige barn i Lillnesveien som kan være
ute å leke når et slikt vogntog kommer ryggende inn i
Lillnesveien.

Motorsykkelklubben Turnout holder til i nærheten av Finneid bru.
Medlemmene i denne klubben dyrker sin hobby på fritiden, altså
ettermiddag, kveld og helg og disse utgjør en stor del av trafikken
som passerer husene i Lillnesveien.
Vi kan oppleve at medlemmene kjører privatbil til klubbhuset for å
hente sin motorsykkel, kjøre ut på tur, vende tilbake til
klubbhuset for å hente privatbilen og så kjøre hjem igjen.



Jeg uttaler meg på vegne av innbyggerne i Lillnesveien når jeg sier
at vi ønsker å få all denne trafikken styrt av og på E6 i
nedkjøringen til Finneid kai, forbi Østbø sitt område og under
brua til sine respektive mål.
Dette vil være en meget gunstig avkjørsel da den er på en rett
strekning, samt påkjøring da en kommer rett mot E6 og har god
oversikt både til høyre og venstre.
Dette vil gjøre Lillnesveien til en tryggere vei å ha bolig i samt å få
et roligere miljø i veien.

Mvh
Jack Lundli Stemland
8210 Fauske
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Innspill til detaljregulering for ny E6
Finneidstraumen bru

Jeg ønsker å komme med et par innspill til reguleringsplanen for Finneidstraumen bru som er varslet i
Saltenposten 17.01.2016 og Avisa Nordland 20.01.2016.

Det er to punkter jeg ønsker å kommentere. De er som følger:

1. Innsynsvern mot Østbø’s metalgjenvinnings anlegg på nordsiden av straumen.
2. Forskjønning/fylling mot Finneidstraumen på begge sider.

Innsynsvern mot Østbø AS metalgjenvinnings anlegg på nordsiden av straumen.
Ved inngangen til tettere bebyggelse når man kommer kjørende fra sør blir bilister møtt med hauger av
jern og metall skrot. Dette er lite estetisk pent og for turister og førstegangs reisende til og gjennom
Fauske er dette lite flatterende. Rett og slett en lite pen måte å presentere en flott kommune som
Fauske på.

På side 10 i planbeskrivelsen vises det klart med bilder området med skrot og avfall. Dette viser per i dag
veldig godt nå man kommer kjørende ned bakken mot straumen, men også fra siden når man kjører
parallelt med næringstomten.

Det er beskrevet et innsynsvern langs næringstomten til Østbø’s anlegg på side 32. Det er veldig bra,
men ønsker å nevne at det er betydelig høyde på haugene av skrap metall som er lagret der. Så høyden
på innsynsvernet bør stå i forhold til dette.

Langs finneidstrømmen mot Østbø’s anlegg er det ikke beskrevet noe innsynsvern så vidt jeg kunne se. I
dette område vil kjørende fra sør som kommer ned bakken og over brua kunne se det meste av dette
området. Vil anbefale å sette opp en mur av betongblokker som har et pent visuelt utrykk mot
finneidstrømmen med et eventuelt planke/støy skjerm gjerde på toppen for å ikke gjøre muren for
dominerende. Kan anbefale Recon støttemurs elementer på begge sider av en smal jordvoll som et
eksempel. Dette vil også skjerme innsyn for gående langs Finneidstraumen (Se Figur 1).

Forskjønning/fylling mot Finneidstraumen på begge sider.
Som nevnt på side 20 i planbeskrivelsen er området rundt straumen sterkt forringet av tidligere industri i
området. Jeg vil si at dette er nærmest et overgrep mot naturen. Det som i midlertidig er bra av en
estetisk verdi som også nevnt i planbeskrivelsen er tvilling bruene og brokaret.

Jeg håper at det blir tatt hensyn til de gamle brokarene både fra før og etter krigen og at det blir
opprettet en gangvei rundt disse. Dette for så vidt nevnt i planene, men det jeg gjerne ønsker å nevne er
viktigheten av forskjønning rundt disse og ned mot straumen.
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Fylling av løsmasser og stein mot straumen er både estetisk uriktig og begrenser/vanskeliggjør fiske
langs straumen. Jeg håper det å dumpe løsmasser ned mot vassdrag slik som det er gjort tidligere hører
fortiden til og ikke skjer i 2016. Dette gjelder både nord og sør siden.

I dette området rundt straumen er det et fint fiske og bra tur område. Jeg håper at massene ned mot
straumen kan støttes opp med natursteinsblokker eller andre støttemurs elementer. Her er det viktig
både estetisk men også for friluftsopplevelsen at det ikke er lange slake fyllinger mot vassdraget, men at
tur sti (sørsiden) er så nært strømmen som mulig (se Figur 2).

Dette gjelder begge sider -og ønsker å fremheve at nordsiden ikke må glemmes. Denne veien på
nordsiden kan sees på som en fremtidig flott tur vei langs strandkanten som kunne strekke seg helt fra
Innerfauske/Kleiva, forbi straumen og videre øst mot Kobbstein (badeplass) og Vatnbygda (Se Figur 3).

Jeg håper det jeg har nevnt her blir tatt med i betraktningen ved bygging av den nye broen over
Finneidstrumen.

Har prøvd å holde innspillet så kort som mulig men om det skulle være noe uklart eller punkter dere
ønsker at jeg utdyper mere er det bare å gi meg beskjed.

Mvh

Jan Tore Sletten
jan.tore.sletten@gmail.com
48994704

Vedlagte bilder:

Figur 1, innsynsvern Østbø AS. Både mot sør og øst.
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Figur 2, Finneidstraumen med tegnet natursti (grønt) og strandsonen nordsiden som trenges å renses opp ((rødt).

Figur 3, mulig fremtidig gang og sykkelsti rute mellom Innerfauske og Vatnbygda.



Fra: GH
Til: Andersen Roar
Emne: Ny Finneidstraumen bru
Dato: 18. april 2016 14:22:44
Vedlegg: 1800-2014-0034-rettsbok uthevet side 9.pdf

Hei Roar,

Vi har noen kommentarer til detaljregulering Finneidstraumen bru.

Beskrivelser som legges til grunn for detaljregulering er feilaktig.

1. Det ligger en boligtomt på 83/5 som ikke er hensyntatt � Dette kan være grunnet feil
og mangler i føring av matrikkelen hos Fauske Kommune- vi har bedt dem rette
dette opp, men pr dags dato er dette ennå ikke gjort. Vi legger derfor med Salten
Jordskifteretts kjennelse fra 2015 (se side 9 merket)

2. Usikkerhet på hvordan terrenget skal se ut er vi meget forundret over, da det
foreligger en reguleringsplan inneholdende snitt av terreng og hvor mye grusmasser
som kan tas ut(vedtatt 1999). Denne reguleringsplanen har vi fått opplyst skal gjelde.
Men den gjelder kanskje ikke på akkurat dette området eller tar vi feil?

3. Bildet som viser bruk av området (friluft og næring) side 14 er feilaktig. Vår
boligfestetomt og eiendomstomt 83/115 er utelatt � samt at eiendomstomten 83/151
tinglyst på Gøran Håkonsen  er også er utelatt.

4. Å regulere inn massedeponi i et parkområde som er viktig for lokalbefolkning er etter
vår mening svært uheldig.
Det kan her vises til historiske hendelser som bør være kjent for dere � da det er
Statens Vegvesens behov for utvidelse av driftstid fra 2009 til 2019  (se brev fra dere
datert 2001) som er grunnlaget for at det i dag drives industri/massetak i parken.

5. Tegninger og bilder ser ikke ut for å henge sammen � Da viser vi til side 10 i
tegningsheftet som ikke ser ut for å stemme med alle de bildeillustrasjoner (sør for
Finneidstraumen) som er lagt ved heftet.

Vennlig hilsen
Gøran og Janne Håkonsen
+47 48 02 02 22
gh@arkanadesign.no

mailto:gh@arkanadesign.no
mailto:roar.andersen@vegvesen.no
mailto:gh@arkanadesign.no
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U003 07.03.2016Tverrprofiler, pr. 550, 650 og 900
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A001-Tegningsliste

Tegn. nr. Tegningstittel Tegnings- dato
Revisjon

Forside

Plan og profil, profil 0 - 950

Tegning til orientering.

Tverrprofiler, pr. 50, 200 og 250
Tverrprofiler, pr. 300, 350 og 400

Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)

Finneidstraumen bru - oversiktsteging

Overbygning
Normalprofil E6

Kryss E6 x Skysselvika Næringsområde

Plan og profil, profil 0 - 750
Plan og profil, profil 750 - 950

Profil, 20100, 60200 og 70400

Plan grustak
Terrengsnitt

Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
Visuell presentasjon (3D)
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NORMALPROFIL E6 - DIM.KLASSE H4
Fjellskjæring
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Jordskjæring / fylling
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G:\Drm\1350008647\7-PROD\B-Bru\TEG\Tekla\1350008647 Finneidstraumen

1 Til teknisk delgodkjenning 18.12.2015RWAS HSY RSO
Rev. datoUtarb.Revisjonen gjelder GodkjentKontr.Revisjon

1Utarbeidet av Tegningsnum mer/
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8 Undergang for eksisterende grusvei

Rørspunt, se tegn. K100C087

Lysmast, se tegn. K100C646

Stålkjernepeler til berg.
Kote berg akse 1 ca (+6) - (÷3)
Kote berg akse 2 ca (÷19) - (÷12)

5

Fuge i rekkverk. Maksimal bevegelse +/ - 90 mm4

Vegrekkverk, som vist på J-tegninger.
Varmeforsinking

3

2 Overgangsrekkverk, jf. N101 og V161

Brurekkverk, styrkeklasse H21
Rekkverk

Lagre
2 stk potlagre pr. akse
1 stk Shear-key lager i akse 1

Akse 2: Fingerfuge
Fuger

Belegning
Belegningsklasse: A3-4 jf. N400 og R762
Asfaltslitelag og fuktisolering med PmB-baserte materialer
Dimensjoner for slitelagsvekt:

Kjørebane: 2,5 kN/m²
Gangbane: 1,5 kN/m²

Vegtype: H2
ÅDT: 3000
Fartsgrense: 80 km/t
Bro: Stålbjelker med samvirkende dekke
Fundamentering: Stålkjernepeler til berg
Ferdigstilt år:

Konstruksjonsstål: S420NL
Betong:  B45 SV-30
Armering:  B500NC (NS3576-3)

Materialkvaliteter

Prosjekteringsgrunnlag
Håndbok N400, Bruprosjektering, 2015
Håndbok R762, Prosesskode 2, 2012
NS-EN 1990-1999 (Eurokoder)

Utførelsesklasse:  3 (NS-EN 13760: 2009 + NA: 2010)
Bestandighetsklasse:  MF-40 (NS-EN 206-1: 2000 + NA: 2007)
Nøyaktighetsklasse:  B

Alle synlige hjørner avfases 20 mm

Grunnforhold: Bart berg, stedvis tynt dekke på sørsiden av straumen
og randmorene på nordsiden
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDERGANG E6 FAUSKE

Vedlegg: Planbeskrivelse – Detaljregulering Undergang E6 Fauske – Plan til politisk behandling (januar
2016). Merknadshefte (05.01.2016). Forslag til detaljreguleringsplan E6 Undergang, Fauske
(plankart 02.03.2016).

Sammendrag:

2. gangs behandling.

Statens vegvesen fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Undergang E6 Fauske.

Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum mellom Nico-krysset og der dagens E6 går
under jernbanesporet.

Planforslaget legger til rette for gang- og sykkeltrafikk under E6 i forbindelse med ny
skolestruktur i Fauske. Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6, og sikker
skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på Vestmyra.

Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplanen i samarbeid med Fauske kommune.

Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen, samt møter med grunneierne i området og et
tett samarbeid med prosjektgruppa for nye Vestmyra skole.

Saksopplysninger:

Beslutningen om å utarbeide planen, samt legge den ut til offentlig ettersyn, er gjort av Statens
vegvesen som gis adgang til dette etter § 3-7 i plan- og bygningsloven (pbl).

Planen behandles etter pbls § 12-10, og Statens vegvesen fungerer altså som saksbehandler ved
1. gangs behandling (offentlig ettersyn). 2. gangs behandling gjøres av kommunen i planutvalget
og videre til kommunestyret.

Planoppstart ble annonsert i AN og Saltenposten, og aktører tilskrevet i april 2014.



Ut fra opplysninger fremlagt på oppstartmøtet er planforslaget ikke helt i tråd med overordnet
plan. Det aktuelle området er i dag, i all hovedsak, regulert til vegformål.

Områderegulering for Nye Vestmyra skole ble vedtatt 12.11.2015. Foreliggende planforslag er
tilpasset denne.

Områderegulering for Eiaveien ble vedtatt 13.02.2013. Foreliggende planforslag endrer deler av
denne, bl.a. flyttes adkomst fra Marmorveien til Eiaveien. For øvrig er området regulert i
samsvar med reguleringsplan for Eiaveien, jfr. bestemmelsenes § 3, pkt. 3.1 i foreliggende
planforslag.

Som foreliggende plankart viser er deler av området reguleringsplan for Eiaveien avsatt til
Anlegg- og riggområde i byggeperioden.

Spørsmålet om utarbeidelse av konsekvensutredning, i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter pbl (2015), ble drøftet i oppstartmøtet. Kommunen har
avgjort at reguleringsplanen ikke skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.06 – 01.09.2015. Her kunne
offentlige instanser, berørte parter og interesserte komme med uttalelser. Flere offentlige
høringsinstanser har innsigelsesrett mot planforslaget.

Det har kommet inn 4 innspill/merknader til planen som har vært på høring. Merknadene er fra
Jernbaneverket, Fauske kommune, ISE NETT AS og Faglig trafikkforum Fauske.

Saksbehandlers vurdering:

Det er utarbeidet et eget Merknadshefte fra Statens vegvesen (vedlagt) med oppsummering av
alle innkomne uttalelser og Statens vegvesen sine kommentarer til disse.

Rådmannen viser til vedlagt Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske – Plan til
politisk behandling (januar 2016) og Merknadshefte (05.01.2016). Rådmannen tar vurderinger
gjort av Statens vegvesen til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer til disse.

Rådmannen anbefaler at foreliggende forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6 Fauske
vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6
Fauske.

PLUT-069/16 VEDTAK-  02.06.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og naturmangfoldlovens § 7, godkjenner
Fauske kommunestyre det fremlagte forslag til Detaljreguleringsplan for Undergang E6
Fauske.

Geir Mikkelsen
rådmann

Utskrift sendes:
Kommunalsjef stab til videre
forføyning
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Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

1 Sammendrag
Forslag til reguleringsplan for Ev.6 gang- og sykkelundergang ved Nico- krysset ble lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden 30. juni – 01.september 2015.

Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvegundergang under Ev.6 i forbindelse med ny
skolestruktur på Fauske. Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6, og sikker
skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på Vestmyra.

Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med Fauske kommune.
Det har vært oppstartsmøte med kommunen, samt møter med grunneierne i området, planutvalget i
Fauske kommune og et tett samarbeide med prosjektgruppa for nye Vestmyra skole

Planoppstart ble annonsert i AN og Saltenposten, og aktører tilskrevet i april 2014. Vi har fått 5
innspill til planen.

Kontaktperson og prosjektleder i Statens vegvesen er: Svein Bjørgo Larsen, e-post
svein.larsen@vegvesen.no, telefon 90942136.

Prosjektgruppa har bestått av følgende personer:
Kjetil Vollan: Prosjekteier
Svein Bjørgo Larsen, planleggingsleder
Gunnar A. Andersen, vegplanlegger
Ingrid Kokkonen, landskapsarkitekter
Arild Sleipnes, geotekniker
Kenneth Alsos, konstruksjon

Fra Fauske kommune har Jan- Erik Johansen vært kontaktperson og deltatt på prosjektmøte.

Reguleringsplanen består av planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringsplankart og
illustrasjonshefte. Dokumentene ble lagt ut på Rådhuset.

Dokumentene kunne leses og lastes ned fra Statens vegvesen sin hjemmeside www.vegvesen.no
(prosjekter på høring) og kommunen sin hjemmeside www.fauske.kommune.no.

Merknader til planen skulle sendes: Statens vegvesen, postboks 1403, 8002 Bodø eller på e-post til
postmottak@vegvesen-nord.no innen 01. september 2015.
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Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

2 Innledning
Forslag til detaljreguleringsplan for Undergang E6 Fauske er utarbeidet av Statens vegvesen i
samarbeid med Fauske kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Statens
vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk
vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6,
og sikker skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på
Vestmyra.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i An og
Saltenposten i april 2014.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.

Planforslaget består av følgende deler:
• Plankart
• Reguleringsbestemmelser
• Planbeskrivelse

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 30. juni – 01.september
2015 på følgende steder:
• Fauske kommune, servicetorget, rådhuset,
• Statens vegvesen, Region nord, Bodø
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Utlegging til offentlig ettersyn blir kunngjort i AN og Saltenposten. Grunneiere og
rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på høring
til offentlige instanser.

Eventuelle merknader til planforslaget måtte være skriftlige og sendt innen 01.september
2015 til:
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø eller firmapost-nord@vegvesen.no

Kontaktperson i Fauske kommune: Jan- Erik Johansen, tlf. +47 75 60 4064

e-post: jan-erik.johansen@fauske.kommune.no

Kontaktperson i Statens vegvesen: Svein Bjørgo Larsen, tlf. 75552941.
e-post: svein.larsen@vegvesen.no

Statens vegvesen har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt
justering av planforslaget som er sendt til Fauske  kommunen til endelig vedtak.
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Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

Kommunens endelige vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i hht. Plan- og
bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.

3 Hva er en detaljregulering
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

4 Bakgrunn for planforslaget

4.1 Planområdet

4.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Undergang E6 Fauske
Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvegundergang under Ev.6 i forbindelse med ny
skolestruktur på Fauske. Hensikten er å gi gående og syklende en planfri kryssing av E6, og sikker
skoleveg i forbindelse med ny skolestruktur i Fauske kommune og ny sentralskole på Vestmyra.

4.3 Målsettinger for planforslaget

Vedtatt reguleringsplan høsten 2015 slik at undergang kan stå klar til skoleåpning høsten
2016. Pga. endringer i budsjett har prosjektet ikke finansiering og det er usikkert når det vil
komme penger til gjennomføring.

4.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Spørsmålet om utarbeidelse av konsekvensutredning ble drøftet med Fauske kommune i
oppstartsmøte.
Konklusjonen er at tiltaket ikke faller inn under bestemmelsene om KU.

Begrunnelse:
Ut fra opplysninger fremlagt på oppstartsmøtet er planforslaget ikke helt tråd med overordnet plan.
Det aktuelle området er i dag, i all hovedsak, regulert til vegformål Tiltaket er vurdert til ikke å ha
vesentlig virkning på miljø og samfunn, og faller derfor ikke inn under forskrift om
konsekvensutredning.
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4.5 Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonal transportplan
Prosjektet er omtalt i NTP med handlingsprogram for perioden 2014-2017. Det ligger inne med
finansiering 2016 og 2017.

Planstatus for området

Utsnitt fra kommunedelplan for Fauske Sentrum.
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Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

Kommunedelplanen viser at deler av planområdet er avsatt til næring.

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner, i planområdet. Reguleringsplanen berører reguleringsplan for
Eiaveien.
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Planbeskrivelse - Detaljregulering Undergang E6 Fauske

Gjeldende reguleringsplan for G/S-veg langs E6 som viser lukking av Farvikbekken på deler av
strekningen for å oppnå stabilitet i området.

Planer på høring i området

Ny reguleringsplan for Vestmyra Skole som er vedtatt av Fauske kommune.
Vi har et tett samarbeide med Fauske kommune som er ansvarlig for denne planen og de to planene
vil bli tilpasset hverandre før vedtak.
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet

5.1 Beliggenhet

Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum mellom Nico krysset og der dagens E6 går
under jerbanesporet.

5.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk

Se punkt 4.5.

5.3 Trafikkforhold

Se barnetråkkrapport.

5.4 Teknisk infrastruktur
Kabler, rør og ledninger ligger i dag under eksisterende gang- og sykkelveg. Omlegging (midlertidig og
permanent) er en del av planoppgaven

Byggbarhet og omlegging av vegsystemet i anleggsperioden blir vurdert i byggeplanen.

5.5 Landskapsbilde/bybilde

Området er i dag preget av biltrafikk, næringsvirksomhet og boligbebyggelse. E6 med G/s-
veg og avkjørsel til Fugelveien og Marmorveien preger trafikkbildet. På vestsiden renner
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Farvikbekken som er delvis lagt i rør med spredt treklynger og utgjør et grønt innslag i
området.
Området nord for Marmorveien som er et gammelt militærområde er gjerdet inn. Området
preges av gjengroing.

5.6 Nærmiljø/friluftsliv

Planlagte området er ikke kartlagt som viktig friluftsområder i Fauske kommune sin
friluftskartlegging.

5.7 Naturmangfold

Det er ikke registrert verdifulle naturområder i planområdet.

Det ble i 2010 gjort søk etter fremmede arter langs riks- og fylkesveger i Bodø-området. Funn ble lagt
inn i databasen Artsobservasjoner. Databasen er sjekket for artene Tromsøpalme, Sibirbjørnekjeks,
Kjempespringfrø, Lupin og Parkslirekne, og det ble ikke registrert funn i det aktuelle området.

5.8 Kulturmiljø

Det er ingen bygninger eller kulturmiljø av historisk verdi innenfor planområdet.

5.9 Naturressurser

Det er ikke aktiv jord- eller skogbruksdrift som blir berørt innenfor planområdet

5.10 Grunnforhold

Det er foretatt grunnboringer i planområdet. Det er leire i området der kulverten skal
bygges.

5.11 Andre forhold – kabler og rør

Kabler, rør og ledninger ligger i området i dag. Omlegging (midlertidig og permanent) blir en
del av planoppgaven
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6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering

6.1 Planlagt arealbruk
Reguleringsformål og løsninger

Reguleringsplan

Området er regulert til G/S-veg, med tilhørende areal som er nødvendig for å gjennomføre
prosjektet.

6.2 Tekniske forutsetninger
Kjøreveger
Det reguleres ingen nye kjøreveger.
Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt
Kulverten har følgende mål:

Startpunkt g/s-veg På østsiden av kryss mellom Hegreveien og
Fuglveien
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Sluttpunkt g/s-veg På nordsiden av kryss mellom Marmorveien og
Eiaveien.

Tot. lengde fra innkjøring
Hegreveien til sluttpunkt

250 m

Lengde ny veg 240 m, pluss 50 m arm nordover mot E6
Lengde kulvert Ca 19m

Bredde kulvert 4,5 m
Høyde kulvert 3,2 m
Stigning fra Fuglveien 4,7 %
Stigning mot Eiaveien 7,0 %
Stigning mot g/s-veg på E6 7,0 %
Ev. innløsning Innløser «hytte» fra Fauske Helsesportslag
Tilpasning til skoleveger God tilpasning til kommunens planer om

tilrettelagt skoleveg

Andre tekniske forutsetninger
Kulverten planlegges utført som elementkulvert under dagens E6 for å redusere byggetid. Endene av
kulverten plass-støpes i betong for å kunne tilpasse konstruksjonen til terrenget. Det foreslås
steinmurer for å holde tilbake masser der naturlig jordskråning ikke er mulig. Det forutsettes
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brøytetett rekkverk langs E6 i nødvendig lengde for å hindre at snø brøytes ned i gang- og
sykkelanlegget.

3D-modell Elementkulvert

Typisk tørrsteinsmur
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Fravik fra vegnormal
Ingen fravik fra vegnormalen

Alternativsvurderinger

Med bakgrunn i barnetråkkrapport har det vært sett på 3 forskjellige løsninger til undergang
under E6.

NICO- Alternativet
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EXIM- Alternativet

Statskog - Alternativet

Med bakgrunn i barnetråkkundersøkelser, se vedlegg, og Norconsult sin rapport og
geoteknisk rapport har vi etter en samlet vurdering kommet fram til at Statskog alternativet
er å foretrekke.
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7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger

7.1 Framkommelighet
Planforslaget gir bedre fremkommelighet for alle trafikanter; gående og syklende trenger ikke stoppe
opp i dagens krysningspunkt, dette gir også bedre kapasitet og flyt på E6 for andre trafikanter.
Viktigst av alt er at dette vil gi alle som skal til nye Vestmyra skole en trafikksikker skoleveg.

7.2 Samfunnsmessige forhold
Planen forutsetter midlertidig og permanent omlegging av rør, kabler og ledninger.

7.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering

Ingen veger som skal omklassifiseres.

7.4 Naboer
Berørt bebyggelse
Fauske helseportlag sine bygninger må flyttes, da de kommer i konflikt med planen.

Innløsning av bebyggelse
Helsesportslaget sine bygninger må innløses. Dersom vi kan finne en ny plassering for
bygningene i samarbeid med Fauske kommune vil bygningene kunne flyttes.

7.5 Byggegrenser

Byggegrense innenfor planområdet styres av vegloven.

7.6 Gang- og sykkeltrafikk
Tiltaket bedrer forholdene for gående og syklende og gi elever ved nye Vestmyra skole en
trafikksikker skoleveg.

7.7 Kollektivtrafikk

Kollektivtransport blir ikke berørt.

7.8 Landskap/bybilde
Ideelt sett krever en kulvert plass omkring seg, om den skal kunne stedstilpasses godt. I dette tilfellet
skal kulverten bygges i en trang situasjon med flere bindinger.

For at denne lange, nedsenkede konstruksjonen likevel skal fungere formmessig foreslås et enkelt
hovedgrep med en gjennomgående loddrett steinmur mot Marmorveien . Vest for kulverten et
skrånende  åpent terreng med spredte klynger av trær.

Kulverten skal oppleves som en del av nærmiljøet og som en sikker og trygg skoleveg. Hovedformen
skal være lettfattelig, det skal være enkelt å orientere seg slik at konflikter mellom de ulike myke
trafikantene unngås.

I den videre prosessen vektlegges å:
• Arbeide med detaljene for inn- og utløpssonene fra kulverten.
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• Forme rekkverksløsninger/ snøskjerming som gjør minst mulig utav seg.
• Bruke belysning til å heve opplevelsen av å være i kulverten når det er mørkt.
• Finne løsninger som gjør betongoverflatene resistente mot «tagging» og mulig å rengjøre om det

skulle skje.

7.9 Nærmiljø/friluftsliv

Kulverten vil gi en sikrere og bedre forbindelse mellom Vestmyra, med skole, idrettshall og
fotballhall, og de østlige delene av Fauske sentrum.

7.10 Naturmangfold

Området der kulverten skal bygges er  delvis gammel kulturmark (eng), og veksten viser at
jordmassene er næringsrike. Det må derfor forventes at det kan dukke opp åkerugress når man
begynner å grave i de øvre jordmassene, og det kan forventes å være Sibirbjørnekjeks i området.

Det må lastes ut en god del masser fra området når kulverten skal bygges. Grunnboringene viser hvor
mye løsmasser der er. For å unngå mye ugress/ uønskede arter i nyanlegget bør følgende forhold
legges til grunn for konkurransegrunnlaget:
• All gammel matjord/ eng (øverste 30 cm tykke jordlaget) kjøres bort.
• Undergrunnsjord (fra 30-50 cm) mellomlagres i området og brukes til å dekke anleggets

sidearealer, som såes til.
• Det tas inn poster for ugrasbekjempelse både i forhold til mellomlagret jord, og i nyanlegget.

Farvikbekken må legges i rør på en strekning nord for undergangen ned til Fuglveien.

7.11 Kulturmiljø

Det er ingen bygninger eller kulturmiljø av historisk verdi innenfor planområdet. Skulle det
dukke opp kulturminner under graving vil det bli varslet om dette.

7.12 Naturressurser
Jordbruk
Ingen virkning
Skogbruk
Ingen virkning
Reindrift
Ingen virkning
Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster
Ingen virkning

7.13 Støy og vibrasjoner
Bygging av gang- og sykkelkulvert vil ikke medføre mer støy.
I anleggsperioden vil særlig spunting medføre støy, og krav til utstyr skal vurderes i forbindelse med
byggeplan.
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7.14 Massehåndtering
Masser kan deponeres innenfor planområdet.

7.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Planen legger til rette for en forbedret situasjon for gående og syklende, og vil ikke endre situasjonen
på andre måter enn at trafikksikkerheten og kapasiteten i krysset forbedres.

I forbindelse med byggeplan vil det bli utarbeidet en risikovurdering (Risken) for å se på forhold som
kan være risikofylte i anleggsperioden: Spunting og arbeid i nærheten av trafikkert vei, omlegging av
rør og ledninger (med fare for utslipp), flytting av tømmestasjon og stenging av rør til dieseltank på
Shell.

Trafikkavvikling i anleggsperioden vil bli omtalt i byggeplan

I tillegg skal entreprenøren utarbeide sikker jobbanalyse før arbeidene starter opp.

Naturfare
Ikke aktuelt.

Ras, skred
Se geoteknisk rapport som er vedlagt.

Flom, erosjon, vann
Farvikbekken går gjennom planområdet denne bekken er regulert og flomvann blir overført til et
annet vassdrag, Leirelva.

Klima
Økt nedbør vinterstid kan medføre økt fare for at vann kan bli stående i en kulvert. Drenering av
overflatevann vil bli dimensjonert til å tåle en forventet økning i nedbør.

Menneske-og virksomhetsbasert fare
Ikke aktuelt.

Beredskap
Ikke aktuelt.

Trafikksikkerhet
Planens formål er å bedre trafikksikkerheten, særlig for myke trafikanter

8 Konsekvensutredning
Ikke krav til konsekvensutredning for dette prosjektet.
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9 Gjennomføring av forslag til plan

9.1 Framdrift og finansiering
Prosjektet er omtalt i NTP med handlingsprogram for perioden 2014-2017. Det ligger inne med
finansiering 2016 og 2017.

9.2 Utbyggingsrekkefølge

Dette vil bli vurdert som en del av byggeplanen.

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Dette vil bli vurdert som en del av byggeplanen.

9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering
og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin
håndbok 151 ”Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt” setter krav om at det
skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.

I tabellen nedenfor er det opplistet spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med
i YM-plan.

Innspill til YM-plan:
Tema Problemstillinger/vurderinger
Støy X
Vibrasjoner X
Luftforurensning
Forurensning av jord og vann X
Landskap X
Nærmiljø og friluftsliv X
Naturmiljø X
Vassdrag og Strandsone X
Kulturminne og kulturmiljø
Naturressurser
Energiforbruk
Materialvalg og
avfallshåndtering

X

Flere tema?

SHA og YM plan vil bli utarbeidet i forbindelse med konkurransegrunnlaget.
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12 Vedlegg

1. Forslag til plankart

2. Forslag til bestemmelser

3. Illustrasjonshefte

4. Andre dokumenter: Barnetråkkregistrering, Geoteknisk rapport.
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Planbestemmelser:

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG
SYKKELUNDERGANG E6, FAUSKE KOMMUNE

Dato for behandling i PNM-komiteen ������������..
Vedtatt i bystyret ���������������������
Under k-sak nr. .���������������������.

§ 1 GENERELT
§ 1.1  Formål
Reguleringsplanen legger til rette for bygging av gang- og sykkelundergang under E6, ved
krysset mot Marmorveien, for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende i forbindelse
med ny skole på Vestmyra.
§ 1.2  Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart, datert 01.06.2015, merket med
arealplanID 1841- 2015003.
§1.3 Forholdet til andre planer
Planforslaget erstatter deler av følgende planer:
• Reguleringsplan for Fauske N - Løgavlen Gang - Sykkelvei, planID 1841-1991002.
• Reguleringsplan for Eiaveien , plan-ID 1841-2011003

§ 1.4 Arealbruksformål
Området reguleres til følgende formål jf. plan- og bygningslovens kapittel 12:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Offentlig eller privat tjenesteyting

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveg (o_SV1 og o_SV2)
Gang- og sykkelveg (o_SGS))
Annen veggrunn � tekniske anlegg (o_SVT)

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1  Universell utforming
Anlegget skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Løsningene skal være
lettleste og logiske og forebygge konflikter mellom ulike myke trafikanter med ulikt fartsnivå.

§ 2.2  Støyforhold
Krav til støynivå i anleggsperioden skal tilfredsstille kravene i støyretningslinje T-1442.

§ 2.3 Kulturminner
Dersom det under arbeid i marken kommer frem gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet umiddelbart stoppe og melding sendes Sametinget
og/eller Nordland Fylkeskommunes kulturavdeling. Det vises til lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminnevern.
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§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 3.1  Offentlig eller privat tjenesteyting
Området er regulert i samsvar med reguleringsplan for Eiaveien. Bestemmelser for utnytting
av området henvises det til reguleringsplan for Eiaveien.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1  Offentlig veg
O_SV1 og O_SV2. Formålet omfatter areal til veg med tilhørende anlegg.

Veg med tilhørende anlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til enhver tid gjeldende
vegnormal. Tilpassing og justering innenfor regulert trafikkareal tillates i forbindelse med
prosjektering av byggeplan for riksvegen.

§ 4.2  Gang- og sykkelveg
O_SGS. Gang- og sykkelveg skal legges i kulvert under E6.

Tilpassing og justering av detaljløsningene for kulvert og gang-/ sykkelveg, tillates i
prosjekteringsfasen innenfor areal regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

§ 4.3  Annen veggrunn � tekniske anlegg (SVT)
O_SVT. Arealene kan benyttes til beplantning, grøfter, mur, gjerde, skråninger, snølagring,
rabatter, lystekninske anlegg og andre konstruksjoner i tilknytning til veganlegget.

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 5.1  Rekkefølgekrav
Før skolestart skoleåret 2016/2017 skal det være etablert ekstra sikkerhetstiltak ved dagens
kryssing av E6 i «Nico krysset»

§ 5.2  Vann og a vløp
Planer for omlegging av VA med beskrivelse må godkjennes av Fauske kommune før
arbeidene starter.

Dato: 05.02.2016
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1 Sammendrag

Det har kommet inn 4 merknader/ innspill til planen som har vært på høring. Merknadene

var fra Jernbaneverket, Fauske kommune , ISE NETT AS og Faglig trafikkforum Fauske. Alle

merknader er oppsummert og kommentert lengre bak.

2 Høringen

2.1 Reguleringsplanprosessen

Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.07.2015 til 01.10.2015.

3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn

3.1 Merknader fra offentlige aktører

Jernbaneverket

Jernbaneverket viser til plan sendt ut på høring. Jernbaneverket har ingen merknader til

planforslaget

Kommentar fra Statens vegvesen

Tatt til orientering.

Fauske kommune

Foreliggende reguleringsplan må tilpasses gjeldende reguleringsplan for Eiaveien. Regulert adkomst

til dette området er fjernet og ny adkomst til dette området må derfor tas inn i foreliggende

planforslag. Planen må også samkjøres med oråderegulering for ny skole på Vestmyra. Viktig med

sikker kryssing av Fugleveien.

Kommentar fra Statens vegvesen

Planforslag som oversendes kommunen er justert og tilpasset de to reguleringsplaner Fauske

kommune har kommentert.

ISENettAS

ISE Nett AS har infrastruktur i planområdet. ISE NETT ønsker å bli tatt med på råd for å komme fra til

løsningsforslag for byggeplanarbeidet.
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Kommentar fra Statens vegvesen

Under utarbeidelse av byggeplan vil ISE Nett AS bli kontaktet.

3.2 Merknader fra private aktører

FagligtrafikkforumFauske

Anvendelse og bruk

Plasseringen av undergangen slik den er regulert vil kunne medføre at de elevene som ferdes til og

fra Vestmyra og Kirkeveien fra Hauan og jernbaneområdet ikke vil benytte seg av undergangen siden

dette vil føles som en lengre veg enn det å krysse over i eksisterende gangfelt.

Trafikksikkerheten ivaretas ikke godt nok når undergangen leder til en kryssing av veien inn til

Vestmyra rett i bakkant av krysset inn til skoleområdet.

Trafikk som ønsker å følge Fugleveien videre til boligområdet, fotballhall og industriområdet vil ikke

ha mulighet til å oppdage gående og syklende fra venstre, siden trafikk og spesielt busser som

kommer ut fra skoleområdet vil dekke det nødvendige synsfeltet ved kryssingen for skolebarna. I

mørke vil dette problemet bli vesentlig større siden lys fra møtende kjøretøy gjør det ennå

vanskeligere å oppdage kryssende fotgjengere og syklister. Vil her påpeke at kjøretøy som kommer

fra skoleområdet og skal mot E6 treffer møtende med lysene når de svinger, og dermed blender

kjørende som skal krysse gang og sykkelvegkryssingen, og vil utgjøre en betydelig fare for påkjørsel

og er slik vi ser det ingen god løsning, siden denne kryssingen ikke blir mindre farlig enn kryssingen av

E6 slik den fremstår i dag, heller farligere.

Løsningen slik vi ser det er at avkjøringen til Vestmyraområdet må flyttes nord for undergangen og at

undergangen ender ut uten kryssing av vegen ved at eksisterende veg stenges og gående/syklende

ledes inn i skoleområdet før avkjøringen til idrettshallen og da langs med idrettshallen inn til

skoleområdet, altså et fysisk skille mellom de myke trafikantene og motorferdselen inn til

skoleområdet.

Fortau fra sentrum langs E6 må også ledes inn på gang/sykkelvegen og ikke bruke den eksisterende

vegen slik den ligger i dag.

Dette vil i tillegg føre til at man sikrer at undergangen blir brukt siden dette vil føles som den raskeste

vegen til og fra skolen og området.
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Kommentar fra Statens vegvesen

Anvendelse og Bruk

Statens vegvesen har i samarbeid med Fauske kommune blitt enige om at denne løsningen, sammen

med tiltak Fauske kommune skal gjøre med tilførselsveger til undergangen blir en god løsning. Vi er

samtidig klar over at ikke alle kommer til å velge undergangen, derfor har Statens vegvesen også sagt

at det skal gjøres tiltak på dagens overgang på E6.

Trafikksikkerhet.

Dagens kryss mellom skoleområdet og Fuglveien er ikke bra, i områdeplan for ny Vestmyra skole er

det regulert inn et utbedret kryss som vil gi bedre sikt og trafikkforhold. I tillegg vi det for de som

kommer fra undergangen og skal krysse Fuglveien bli oppmerket med egen overgang som vil være

belyst.

Løsning

Ny rv.80 mellom Klungset og Vestmyra legger til rette for å lede all trafikken inn til området som dere

foreslår. Denne løsningen vil komme på høring i løpet av 2016.

4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn

Reguleringsplan for undergang er tilpasset til tilstøtende reguleringsplaner.
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142/16 KOMMUNESTYRE 23.06.2016

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV
VALGDAG

Vedlegg: Brev datert 22.04.2016 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sammendrag:

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er i statsråd 22. april 2016 fastsatt til
mandag 11. september 2017.

Etter valglovens § 9-2 kan kommunestyret, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta
at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle
valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Fra valget i 2005 har valglokalene i Fauske kun holdt åpent på mandag. Tidligere hadde vi
praksis å holde åpent søndag i kretsene Fauske, Sulitjelma og Strømsnes. De andre tre kretsene
hadde åpent kun valgdagen.

I evalueringen etter valget 2005 var stemmestyrelederne positive til 1 dagers valg.  Fra valget i
2007 ble også stemmetidene på valgdagen økt. Forhåndsstemmegivningen har gått greit med økt
åpningstid enkelte dager.

Med henvisningen til evalueringen etter valg 2005 og praksis vil rådmannen foreslå at
kommunestyret vedtar å avholde valg i alle kretser kun en dag.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING :

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Fauske
kommune valg mandag 11. september 2017.

FOR-111/16 VEDTAK-  14.06.2016

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2017 avholdes det i Fauske
kommune valg mandag 11. september 2017.

Geir Mikkelsen
rådmann
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Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag -
Valgloven § 9-2 (1) lyder:
”Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.”

I statsråd 22. april 2016 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017
fastsatt til mandag 11. september 2017.

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10. september 2017.

Med hilsen

Siri Dolven  (e.f.)
avdelingsdirektør

Marie Svendsen Mjøsund
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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